
Nr 28 | vecka 35 | År 13 |  2008

LILLA EDET. Kommun-
styrelsens beslut i Ale 
blev ett bakslag för 
Lilla Edets kommun.

Socialdemokraterna 
och vänsterpartiet har 
inte ändrat uppfattning 
utan förespråkar ett 
vägmot i Grönnäs fram-
för Alvhem.

– Det är tråkigt, men 
vi har inte givit upp 
ännu, säger Lilla Edets 
kommunalråd, Bjarne 
Färjhage (c).

Det var ett väntat besked för 
kommunpolitikerna i Lilla 
Edet. När kommunstyrelsen 
i Ale sammanträdde i förra 
veckan fattade majoriteten, s 
och v, beslut om att föresprå-
ka ett vägmot i Grönnäs. Det 
hjälpte inte att oppositionen 
reserverade sig och att miljö-
partiet lämnade in en proto-
kollsanteckning i ärendet.

– Socialdemokraterna och 
vänsterpartiet i Ale är ensam-
ma om att stödja Grönnäsal-
ternativet. Jag har fortfaran-
de inte förstått mig på argu-
menten som ligger bakom be-
slutet. Jag kan inte tro att det 
bara skulle vara för den fram-
tida industriutvecklingen i 
Grönnäs, säger Färjhage.

Men ni har inte givit 
slaget förlorat?

– Nej, det har vi inte gjort. 
Det är inte Ale kommun som 
beslutar i ärendet, det är Väg-
verket. Skulle det bli ett ne-
gativt besked tänker vi inte 
överklaga, det kommer däre-
mot andra organisationer att 
göra, säger Färjhage.

Naturskyddsföreningen i 
Ale och Lilla Edet har tidi-
gare visat sitt gemensamma 
ställningstagande för ett tra-
fikmot i Alvhem. Samma sak 
är det med Företagarna på 
båda sidor kommungränsen.

– Västra Götalandsregi-

onen gör det också, liksom 
Länsstyrelsen, Göteborgsre-
gionen och Västtrafik. Dessa 
aktörer har försökt påverka 
beslutsfattarna i Ale för mil-
jöns bästa, säger Färjhage och 
tillägger:

Minskar biltrafiken
– Att lägga en trafikplats i 
Alvhem betyder nämligen att 
man stödjer kollektivtrafiken 
och huvudmålet måste vara 
en minskad biltrafik. Tågsta-
tionen i Lödöse har hela Lilla 
Edets kommun som upptag-
ningsområde samt de norra 
delarna av Ale.

Återstår att se vad Vägver-
ket tar för beslut i frågan, men 
hittills har deras uttalanden 
varit tydliga för Grönnäs.

Motigt beslut för Lilla Edets kommun
– Majoriteten i Ale förespråkar Grönnäs
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I förra veckan fattade kommunstyrelsens i Ale beslut om att förespråka ett vägmot i Grön-
näs framför Alvhem. Ett bakslag för Lilla Edets kommun.

Nya Skolan bedriver sedan ti-
digare förskoleverksamhet i 

Lilla Edet. I förra veckan var 
det även dags att inviga kom-

munens första friskola.
– Vi startar upp med en 

F-5-skola och bygger sedan 
på med en årskurs i taget. Vi 
håller som bäst på att titta 
på lokaler där högstadieklas-
serna ska kunna inrymmas i 
framtiden, säger Tony Ek-
ström.

De  nyrenoverade skollo-
kalerna som togs i bruk i ons-
dags är belägna på Molins-
gatan i centrala Lilla Edet, 
granne med förskolan. Cirka 
700 kvadratmeter har Nya 
Skolan till sitt förfogande och 
rektor Carina Olsson är den 
som har ansvarat för utform-

ningen av klassrummen.
– Vi är väldigt nöjda med 

resultatet. Vi har flyttbara 
väggar och separat luftkondi-
tionering i varje rum. Tanken 
var att skapa funktionella lo-
kaler, så att vi kan jobba både 
med mindre och större grup-
per utan att det ställer till pro-
blem, säger Carina Olsson till 
Alekuriren.

43 barn är inskrivna, men 
det finns plats för 75 elever. 
Nya Skolan kommer att 
arbeta åldersintegrerat där 
mottot för verksamheten är 
att skapa en familjär atmos-
fär.

– Barnen 
ska ha en 
go känsla i 
magen när de 
går till skolan. 
De ska känna 
trygghet. Jag 
är övertygad 
om att sko-
lans litenhet 
skapar detta, 
säger Carina 
Olsson.

Tre lärare 
samt en fri-
tidspedagog 
har anställts. 
Dessut-
om kommer 
Carina 
Olsson att 
fungera som 
undervisande 
rektor.

– Det nära 

ledarskapet är Nya Skolans 
filosofi. Som rektor ska man 
arbeta nära både barnen och 
pedagogerna.

Invigningsceremonin in-
leddes med att Tony Ekström 
hälsade barn och föräldrar 
välkomna till Nya Skolan i 
Lilla Edet. Matilda Andrée 
i årskurs fem hade fått äran att 
klippa det blågula bandet och 
därefter serverades det fika i 

form av kaffe, saft, jordgubbs-
tårta och glass. Lägg därtill 
vacker musikunderhållning 
av Lars Bruzell, så var det inte 
svårt att förstå varför alla be-
sökare stortrivdes.

Historisk invigning i Lilla Edet
– Kommunens första friskola är igång 

Matilda Andrée klipper det blågula bandet och förkunnar Nya 
Skolan för invigd.

Vad vore en invigning utan tårta? Barnen lät sig väl smaka.
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LILLA EDET. I onsdags invigde Nya Skolan sin F-5-
verksamhet i Lilla Edet.

Det firades med traditionell bandklippning och 
därefter bjöds det jordgubbstårta och glass.

– En historisk dag, sade en belåten Tony 
Ekström, vd för Nya Skolan AB.


