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Attention-träffar i Kungälv
Vänder sig till dig med ett neuropsykiatriskt funktionshinder, 
eller till anhöriga. Inget krav på medlemskap utan vem som 
helst som är intresserad av föreningen är välkommen.

Träffar under våren i Kungälv
Vi diskuterar egen problematik, att vara anhörig, medicinering, 
arbete, studier och skola.
Vi träffas följande måndagar under våren: 6/4, 20/4, 4/5 och 18/5,
kl 18:30. Plats: Värmestugan vid Fontins skidbacke på Tvetgatan.
Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på fika.

Mer information finns på http://attention.vgl.se.
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VAD BETALAR DU IDAG FÖR 
DIN BOKFÖRING/REVISION?

Ring oss för vår prisuppgift!
0520-650150 / 0530-130 25

www.btbhemsida.se

Trots återkommande larmrap-
porter från skolverk, lärar-
fack, föräldrar, betygsstatistik 

och svällande klasser till det individu-
ella programmet på gymnasiet händer 
– inget?

Det händer till synes ingenting! Jo, 
nämnderna förväntas spara och ges 
ännu stramare tyglar. 

Är det någon som tror att det gagnar 
betygsstatistiken? Att det innebär fler 
behöriga elever? Att fler elever känner 
självkänsla? Naturligtvis inte!

Agera och gör det nu. 
Barn- och ungdomsnämnden kan inte 
hålla på att backa sig igenom lärandet 
och barns utveckling i form av usla 
budgetförutsättningar. Utbildnings- 

och kulturnämnden kan inte fortsätta 
förväntas ta över och plötsligt vända 
utvecklingen själva. I förlängningen 
kan vi inte välta över ännu större kost-
nader på Vård- och omsorgsnämnden 
i form av utredningar, placeringar och 
försörjningsstöd.

Hur länge till ska detta hålla på? 
Jag vågar påstå att alla inblandade 
är medvetna om situationen och 
beskrivningen, men ingen, eller få, 
vill/vågar belysa bekymret. Under 
tiden cementerar vi Ale kommun som 
en lågutbildad kommun även framöver. 
Visionen måste vara en kommun med 
hög utbildningsnivå bland befolkning, 
låg arbetslöshet, innovativa och tekni-
kanpassade företag och hög konkur-

rensnivå, en skola för allas behov som 
säkerställer arbetsmarknadens behov. 
Verktygen för detta skulle sjösatts för 
länge sedan. 

Varför ligger inte all verksamhet 
som har med barn och ungdomar att 
göra under samma nämnd och budget? 
Varför har Vård- och omsorgsnämn-
den egen verksamhet som riktar sig till 
samma grupp under annat budgettak? 
Varför ska Utbildnings- och kultur-
nämnden ta över ungdomars utveckling 
när man inte haft inflytande från grun-
den?

I takt med handlingsförlamningen 
sjunker ännu ett betyg…

Tyrone hansson 

Den handlingsförlamade 
kommunledningen måste agera nu!

Alla intresserade är

välkomna!!

Vänsterpartiet i Ale inbjuder till

MÖTE
Partiet inför EU valet

Det rödgröna samarbetet inför valet 2010
Om detta informerar

Mats Pilhem (Partistyrelsen)

Tisdag 7 april kl 19.00
Folketshus Nol

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Du får en härlig naturupplevelse och 
nyttig motion. Leden går bland tjärnar 

och sjöar i vårfager natur.
Kom med! Söndag 3 maj 200Kom med! Söndag 3 maj 20099

Anmälan/info: www.vattlefjall.se eller 0303-22 99 90

NOL. – Vi kommer till-
baka nästa år, för-
klarade en av spe-
larna från Brinnande 
bollen sedan han och 
hans kompisar spelat 
sin sista match i årets 
upplaga av Nolskolans 
innebandyturnering.

På skolan finns en mångårig 
tradition av både fotbolls- 
och innebandyturneringar 
efter den ordinarie skolda-
gens slut, något som under 
årens lopp alltid uppskattats 
av eleverna och dragit till sig 
många barn med ett stort 
intresse för idrott.

Med stor entusiasm 
genomfördes under februari 
och mars årets turnering i 
innebandy, som vände sig till 
eleverna i årskurs 3-6. Sam-
manlagt deltog sju flicklag 
och tio pojklag, och många 
eftermiddagar tillbringades 
i Nolskolans gymnastiksal 
med roliga och spännande 
matcher.

Jättekul
– Jättekul att vara med och 
arrangera ett sådant här eve-
nemang med så många glada 
och positiva barn, säger 
lärarna Martin Johansson, 
Andreas Dilot och Fredrik 
Blomqvist, liksom under-
tecknad.

När lag med namns om 
Puma Girls, Superduper-

knappen, Sjungande kött-
bullarna och Fantastic Four 
till slut kämpat färdigt i en 
jämn grundserie, avgjordes i 
tisdags slutspelet med semi-
final- och finalspel.

Dramatisk match
I flickornas avgörande 
drabbning möttes Marabou 
(6A) och Innebandydårarna 
(årskurs 5). Efter en välspe-
lad och dramatisk match stod 
Marabou slutligen som seg-
rare med siffrorna 5-2.

Dramatiken var på intet 
sätt mindre i killarnas final. 
Efter att ha vunnit var sin 
semifinal ställdes Martins 
änglar (6A) och Chicken 
Nuggets (årskurs 5) mot 
varandra i turneringens allra 
sista match.

I en fartfylld och tät till-
ställning bytte ständigt mat-
chen karaktär, och lagens 
supportrar på plats pendlade 
mellan hopp och förtvivlan. 
När slutsignalen ljöd skrevs 
Chicken Nuggets segerre-
sultat till siffrorna 6-4.

Men innan innebandy-
säsongen på Nolskolan är 
definitivt avslutad återstår en 
utmanarmatch mellan tur-
neringssegrarna och ett för-
hoppningsfullt (?!) lärarlag.

Visst är det kul med 
idrott!

Ragne Bengtsson

Marabou och Chicken Nuggets blev vinnarna
– Nolskolans innebandyturnering avgjord

Marabou heter laget som vann Nolskolans innebandyturne-
ring på tjejsidan. Från vänster: Lina, Emelie och Malin.

Foto: Erik Rubensson

Chicken Nuggets, årskurs 5, tog hem guldet bland killarna. 
Från vänster: Speijtim, Oskar, och Jonathan.

Foto: Erik Rubensson
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ÅRSMÖTE
måndag 27 april kl 19.00

i klubbhuset på Sjövallen

Eventuella motioner skall 
vara styrelsen tillhanda 
senast onsdag 15 april

Alla medlemmar 
hälsas hjärtligt 
välkomna!
 - Styrelsen

Gör Gör dindin  
röst hörd!röst hörd!
Mejla din insändare till

jonas@alekuriren.se


