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ALAFORS. Lövåsvägens 
förskola stänger till 
sommaren.

Det är flera olika 
aspekter som har fått 
förskolechef Helené 
Cadbro-Bernhardsson 
att fatta beslutet.

– Vi lever i en tuff 
ekonomisk verklighet 
samtidigt som loka-
lerna inte uppfyller 
kraven för verksamhe-
ten, säger Helené till 
Alekuriren.

Lövåsvägens förskola var från 
början ett provisorium som 
blivit en permanent verk-
samhet. Så var inte tanken 
när lokalerna togs i anspråk 
för 20 år sedan.

– Det var baracker som 
ställdes dit när befintliga 
förskolor inte täckte beho-
vet av barnomsorg, förklarar 
Helené Cadbro-Bernhards-
son.

– Lövåsvägens förskola har 
hela tiden varit ett proviso-
rium och nu var tiden mogen 
att stänga igen. Fastigheten 
uppfyller inte kraven, bland 
annat gäller det köket som 
har brister. Det anses inte 
vara värt att renovera loka-
lerna och därför blir det så 
här.

De 20 barn, i åldern 1-3 
år, som skulle ha fått Lövås-
vägens förskola som vistel-
seplats fördelas nu på när-
liggande förskolor. Några 
har erbjudits plats på ortens 
andra förskola, Mor Annas 

förskola, men långt ifrån 
alla.

– Övriga barn placeras ut 
på förskolor i Nol, som är 
Änggården och Nolhagen. 
Sex barn födda 2006 erbjuds 
plats på Regnbågen som är 
Nolskolans förskoleavdel-
ning, förklarar Helené.

Personalen informerades 
i förra veckan och igår (läs 
tisdag) hölls ett informa-
tionsmöte för berörda för-
äldrar.

– Jag vet att en del föräld-
rar är upprörda över beslutet, 
det är fullt naturligt, säger 
Helené.

Det känns som väl-
digt kort framförhållning. 
Kunde ni inte ha gått ut 
med den här organisations-
förändringen tidigare?

– Det har varit en inten-
siv process. Våren har varit 
turbulent och kommunen 
behöver minska sina kostna-
der. Mycket har fallit på plats 
under den senaste tiden och 
sedan har det rullat på, säger 

Helené och fortsätter:
– Några föräldrar menar 

att vi kunde väntat med 
stängningen till efter höst-
terminen. Jag anser, ur bar-
nens perspektiv, att det hade 
blivit sämre. Ungefär hälf-
ten av barnen skulle i så fall 
få skolas in på Lövåsvägen 
för att sedan flyttas efter jul. 
Det är en viktig aspekt att ta 
hänsyn till i sammanhanget, 
avslutar Helené Cadbro-
Bernhardsson.

JONAS ANDERSSON 

Lövåsvägens förskola i Alafors stänger

Lövåsvägens förskola i Alafors stänger till sommaren. Ett 
beslut som har rört upp känslorna hos en hel del föräldrar.

Förskolechef Helené Cadbro-
Bernhardsson.

När barnen gått hem och för- skolorna lämnats obevakade 

blir det allt vanligare att hundä-
garna dyker upp.

– En del av kommunens 
förskolor används som rastgår-
dar. Hussar och mattar släpper 
in sina fyrbenta vänner, så att 
de får springa av sig och göra 
sina behov. Det är inte spe-

ciellt fräscht när dagisbarnen 
kommer på morgonen och det 
ligger hundbajs lite överallt, 
säger Anders Alfredsson.

I Nödinge och Nol är proble-
met som värst. Det har föranlett 
parkavdelningen att sätta upp 
förbudsskyltar på några av för-

skolorna. Texten lyder: ”Abso-
lut förbjudet att ta in hundar 
inom förskolans område”.

JONAS ANDERSSON

Förbud mot hundar på kommunens förskolor

NOL. Nolskolans elever 
har gått i mål.

Tur och retur har 
barnen vandrat till olika 
europeiska huvudstä-
der.

På avslutningen fira-
des det med glass som 
självaste Mr Europe 
delade ut.

Europaresan påbörjades i 
höstas. Förutom vandring 
har även fördjupade studier 
om ländernas kultur, natur, 
religion med mera ingått i 
temaarbetet.

Sju europeiska huvud-
städer har utgjort målen 
för Nolskolans vandringar. 
Samtliga elever har varit del-
aktiga i projektet.

– Alla klasser klarade 
målen. I samband med 
avslutningen promenerades 
en sista runda med fanbä-

rarna i täten, berättar lärare 
Ragne Bengtsson.

Efter att flaggorna åter-
lämnats bjöds det på glass, 
som Mr Europe, alias Fred-
rik Blomqvist, hade med 
sig.

– Glassen kunde ses som 
en belöning för alla de kilo-
meter som eleverna tillryg-
galagt, avslutar Ragne.

JONAS ANDERSSON

Europaäventyret över för Nolskolan
Eleverna i Bullerbyn vandrade Istanbul tur och retur, totalt 4 456 kilometer.

Europaresan har varit ett uppskattat inslag bland elever och 
personal på Nolskolan.

EUROPARESAN
Följande destinationer och dis-
tanser klarade Nolskolans elever 
av under läsåret 2008/09:
Saltkråkan/Paris = 2 382 km.
Bullerbyn/Istanbul = 4 456 km
Junibacken/Aten = 6 238 km
Årskurs 3/Rom = 4 474 km
Årskurs 4/Moskva = 3 150 km
Årskurs 5/London = 2 114 km
Årskurs 6/Budapest = 3 296 km

NÖDINGE. Det finns folk som tycks tro att försko-
lorna är lämpliga rastgårdar för hundar.

Det har fått tekniska kontoret att agera.
– Vi har tvingats sätta upp förbudsskyltar på 

ett par av våra förskolor, säger Anders Alfreds-
son, chef för parkavdelningen. En del hundägare tycker att 

kommunens förskolor är lämp-
liga rastgårdar. 
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