
6  |  alekuriren   |   nummer 1   |   vecka 2  |   2008Insänt

Väck dina pengar, 
välkommen in kl. 06.00.

Ligger dina sparpengar och slumrar 
omedvetna om att de kan växa 
fortare? På onsdag kliver vi upp i ottan
och öppnar banken redan klockan
06.00.

Välkommen in på en kopp kaffe!

 Swedbank Älvängen och Surte

P.S.Våra jättetidiga öppettider gäller 

t.o.m. den 25 januari.

Nolskolan satsar 
mycket på att 
barnen ska röra 

på sig, bland annat genom 
olika projekt som exempelvis 
”Nolskolan jorden runt”, ett 
projekt som stimulerar till 
rörelse oavsett väderlek.

När skolrådet på Nol-
skolan hade sitt första möte 
på hösten var alla överens 
om att något måste göras åt 
skolgården eftersom att den 
är i väldigt dåligt skick. Vi 
hade fått signaler från elev-
rådet på skolan att de vill 
att det ska hända saker med 

skolgården. De önskar fler 
gungor, en sandlåda och en 
linbana. Det finns i dagsläget 
inte mycket som stimulerar 
barnen till aktiviteter.

Skolrådet har under 
hösten haft en arbetsplan där 
vi med stor hjälp av parkar-
betarna i Nol gjort små för-
bättringar, bland annat har 
vassa staket tagits bort, en 
ny cykelparkering är under 
uppförande. Det har fun-
nits en plan i tre steg om re-
novering av skolgården, men 
tyvärr har bara steg 1 blivit 

klar, sedan fick pengarna 
omdisponeras.

Skolgården och byggna-
derna runt omkring har varit 
utsatta för mycket skadegö-
relse.

Vi föräldrar vill nu veta 
när man tänker göra klart 
steg 2 och 3 av renovering-
en och om det kommer att 
sättas upp belysning på skol-
gården för att minska skade-
görelsen.

Skolrådet på Nolskolan

Protokollsanteckning till Ut-
bildnings- och Kulturnämndens 
beslut på dagordningens punkt 8 
”Förslag till nämndplan 2008-
2010, detaljplan 2008 och hand-
lingsplan för anpassning till 
kommunbidrag 2008.

Kommunens Strategiska 
plan har ett generellt per-
spektiv: Demokrati och håll-
bar utveckling.

Nämndens i dag antagna 
verksamhetsplan med budget 
för åren 2008-2010 inne-
bär enligt min uppfattning 
en ohållbar utveckling inom 
nämndens ansvarsområden.

Elevernas fria val av gym-

nasieskola på en marknad 
med sin ”köp/försäljning av 
gymnasieplatser” inom gö-
teborgsregionen betyder att 
det blir en omöjlig uppgift 
för nämnd och förvaltning 
att rätt planera och dimensi-
onera Ale gymnasiums elev-
antal.

År 2007 planerades skolan 
för 950 elever. Det blev pre-
liminärt 875 elever och en 
merkostnad på omkring 7 
miljoner utöver budgeterat 
belopp. Under år 2008 be-
farar nämnden att under-
skottet på grund av ”det fria 
valet” kommer att öka till 
10.5 miljoner! Denna mer-

kostnad skall kompenseras 
år 2008 med en omfattande 
minskning av verksamheten 
inom allmänkultur och mu-
sikskola, skolbibliotek och 
folkbibliotek samt inom den 
kommunala vuxenutbild-
ningen.

Jag anser att nämnden i 
framtiden måste finna en 
budgetform som vänder 
denna negativa och ohållba-
ra utveckling, så att kultur-
verksamheten skyddas från 
att betala gymnasiesektorns 
stora underskott.

Kenneth Andersson (v)

ALAFORS. Av två vindskydd i Ale-
backen finns bara ett kvar.

En brand totalförstörde träbyggna-
den i lördags morse.

– Branden upptäcktes vid åtta-
tiden på morgonen och då var vind-
skyddet helt utbränt, säger Kenneth 
Karlsson i Alebacken SK (f d Frilufts-
främjandet).

Vindskydden vid toppen av skidbacken i Ala-
fors är ett populärt utflyktsmål för många barn-
familjer och inte minst för förskolor i närom-
rådet. Efter förra helgens brand återstår bara 
ett vindskydd.

– Det är tråkigt med den här typen av me-
ningslös skadegörelse. Just nu har vi inga 

planer i föreningen på att bygga upp ett nytt 
vindskydd, säger Kenneth Karlsson.

Alebacken SK har under den senaste tiden 
blivit utsatt för ytterligare sabotage. En inci-
dent inträffade i samband med förberedelserna 
för skidbackens öppnande förra fredagen.

– Det var någon eller några personer som 
kastade burkar på pistmaskinen. Någon dag 
senare upptäckte vi också sabotage mot liften, 
säger Kenneth Karlsson.

Händelserna kommer att polisanmälas.

Studera vid Lärcentrum Komvux
Vårtermin 2008: 14 januari – 30 maj

Lärcentrum Komvux har öppet dagtid samt fl era eftermiddagar och kvällar varje vecka. Mer information hittar du på vår 
hemsida www.ale.se eller hos vår expedition 0303-330 341, 330 358. Du är också välkommen på ett personligt besök.
Vi fi nns i Komvux lokaler på Ale torg i Nödinge

Vi har 
studieplatser 

kvar!
...till ett antal kurser.

Ta kontakt med vår expedition 
så får du mer informaion. 

Kulturverksamheten måste skyddas

Nolskolans skolgård i 
behov av upprustning

Ett av de två vindskydden vid skidbacken i Alafors eldhärjades och totalförstördes förra 
helgen.

Vindskydd i Alafors 
brann ner till grunden 
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