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Benny och Carina 
med personal

Öppettider: 1 maj stängt, mån-fre 9-18, lör 9-13

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna
till den levande 

lanthandeln!

-
Hammenhögs jord

55st 100:-st 100:-
Gasol P11

345345:-:-
Stort utbud av 

oljeprodukter i lösvikt
Prisex. Motorolja, 
delsyntet 10/40

Tvåtaktsolja till 
moped, delsyntet

29295050
/liter/liter

Nya leveranser med fina 
SOMMARBLOMMOR

varje dag!

Blanda som du vill
Jord, höns- & kogödsel, 

täckbark, barkmull, toppdress

44st 100:-st 100:-
Vi har allt för 
trädgården!

Redskap, gödning, 
sättpotatis, gräsfrö, 
myrmedel, snigelgift, 

ogräsbekämpningsmedel,
m.m3030:-:-/liter/liter

Brist på barnomsorg i Nödinge

NÖDINGE. Tisdagens ortsmöte i 
Nödinge innehöll både ris och ros.

Ortsborna gläds åt den pågående 
väg- och järnvägsutbyggnaden, men 
irriteras över bristen på platser i 
barnomsorgen.

Barn- och ungdomsnämndens 
ordförande, Eje Engstrand (s), fick 
mycket att besvara.

Nödinges expansion har varit omfattande den 
senaste tioårsperioden. Bebyggelsen har fram 
till nu gått på högvarv. Inflyttningen har varit  
positiv, men som ett brev på posten kommer 
också ökade krav på kommunal service. Där 
har utvecklingen och planeringen inte hängt 
med.

– Vi kan konstatera att vi har kommit efter 
och det tar några år att komma ikapp. Nyligen 
invigdes en ny förskola, men den är redan full 
och Eje Engstrand informerade att ytterligare 
en är på gång. Den ska förhoppningsvis vara 
klar 2010, berättar Sven Pettersson (s) ordfö-
rande för ortsutvecklingsmötet i Nödinge.

Småbarnsföräldrar visade ett tydligt miss-
nöje med bristen på platser i den kommuna-
la barnomsorgen.

Vi gör vad vi kan
– Jag kan förstå dem, men vi gör verkligen vad 
vi kan. Ingen står utan möjlighet till barnom-
sorg, men för en nödingeförälder som jobbar 
i Göteborg är det inte så populärt att först åka 
till Alafors och lämna barnen, säger Sven Pet-
tersson.

Dagens stora glädjeämne var annars Bert 
Anderssons och Karl Tholens presentation 
av väg- och järnvägsutbygganden.

– Det löser många bekymmer för oss i Nö-
dinge och för till exempel handlarna på Ale 
Torg. När den nya vägen är klar kommer vi 

att ha skapat många nya parkeringsplatser. 
Även trafiken genom centrum underlättas, då 
boende i södra Nödinge kommer att kunna ta 
lokalvägen till motet i Stora Viken. Det gör 
att ingen behöver köra norrut för att ta sig till 
Göteborg, säger Sven Pettersson.

Utbyggnaden följer tidsplanen och infor-
matörerna tackade för visad hänsyn.

Frida Rydeling från Medborgarkontoret i 
Nödinge gav inledningsvis en kort informa-
tion om den förbättrade servicen. Syftet är att 
göra det lättare för aleborna att få nödvändig 
hjälp och en smidig kanal in i kommunen. Ut-
ställningar, enklare bygglov och vanliga blan-
ketter ska finnas tillgängliga på Medborgar-
kontoret på Ale Torg.

– Ortsborna kritiska till att kommunen har 
kommit efter i planeringen

NÖDINGE. En helt ny 
förskola har tagits i 
bruk i Nödinge.

Och ytterligare ett 
dagis planeras att fär-
digställas innan 2010 
års slut.

Invigningen av Stor-
gårdens förskola i tis-
dags firades i solsken 
och med många barn 
och föräldrar på plats.

Det var en stolt och glad för-
skolechef, Aida Jovicevic,
som hälsade välkommen när 
Storgårdens förskola invigdes 
i tisdags.

– Vi är jätteglada över våra 
nya, fina lokaler. Förskolan 
är anpassad precis på det sätt 
som vi har önskat. Utemil-

jön uppmuntrar till rörelse 
och lek och inbjuder till ska-
pande hos eleverna. Vi har 
stora gräsytor där vi kommer 
att kunna genomföra ”Mini-
Röris”, som all personal är ut-
bildad i, säger Aida.

Storgårdens förskola 
kommer att ha sex avdelning-
ar, fyra i det stora huset och 
ytterligare två i det så kalla-
de annexet.

– Vi har 104 barn inskrivna 
i åldern 1-6 år, förklarar Aida 
Jovicevic.

18,5 miljoner kronor har 
projektet kostat, som stod 
klart enligt gällande tidsplan. 
Den första barngruppen flyt-
tade in 25 februari och den 3 
mars var samtliga dagiselever 
igång i verksamheten.

– Vi valde dock att vänta 
med invigningen till dess 
att alla barn hade skolats in. 
Dessutom ville vi ha vackert 
väder, skrattar Aida.

Under invigningsceremo-

nin blev besökarna snabbt 
varse om att det är Astrid
Lindgrens anda som kommer 
att prägla verksamheten på 
Storgårdens förskola. Dagen 
till ära hade delar ur perso-
nalgruppen klätt ut sig, liksom 
många av barnen.

– Vi ska arbeta med Ast-
rids sagor i syfte att utveck-
la barnens språk. Astrid Lind-
gren var också en sann miljö-

vän och det tar vi fasta på i vårt 
naturarbete. Det finns många 
kopplingar som man kan göra, 
säger Aida Jovicevic.

Trycket på barnomsorgs-
platser är stort i Nödinge och 
därför var det ett glädjande 
besked som Barn- och ung-
domsnämndens ordförande, 
Eje Engstrand (s), leverera-
de i sitt invigningstal.

– Vi skissar på ytterligare 
en förskola, alldeles i närhe-
ten av denna byggnad. För-
hoppningsvis ska det projek-
tet kunna vara slutfört innan 
utgången av 2010, sade Eng-
strand.

Förskolechef Aida Jovicevic 
hälsade välkommen. I bak-
grunden ses Eje Engstrand.

Personalen på Storgårdens förskola välkomnade besökarna 
med ett par välkända Astrid Lindgren-visor.

PÅ INVIGNINGEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Anton och Felicia hjälpte
Barn- och ungdomsnämndens
ordförande, Eje Engstrand,
att klippa det blågula bandet
och förklara Storgårdens för-
skola för invigd.

Många barn och föräldrar kom 
för att ta del av invigningsce-
remonin. 

Solen sken när Storggårdens förskola invigdes
– Astrid Lindgrens anda ska 
genomsyra verksamheten

En Pippi Långstrump i mini-En Pippi Långstrump i mini-
format ville naturligtvis taformat ville naturligtvis ta 
del av festligheterna somdel av festligheterna som 
utspelade sig på Storgår-utspelade sig på Storgår-
dens förskola.dens förskola.

Faksimil från Alekuriren vecka 15.

I SAMTAL MED SVEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


