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STRÖM. Förskola i 
slottsmiljö?

Jo, det är faktiskt 
sant!

I tisdags invigdes 
Ströms slott förskola 
med bandklippning och 
ett stort tårtkalas.

Tillsammans med förskol-
lärarna Pernilla Svens-
son, Lina Nelin och Petra 
Vikingsson fick barnen vara 
med och klippa det blågula 
bandet och förklara Ströms 
slott förskola för invigd. Det 
utgjorde starten för tisdags-
eftermiddagens invigningsfi-
rande med öppet hus.

Verksamheten, som 
inryms i en av slottsflyglarna, 
har varit igång sedan fjärde 
januari och det går inte annat 
än beundras över den fantas-
tiska miljö som präglar för-
skolan.

Ströms slott förskola 
vänder sig till barn i åldern 
1-6 år. För närvarande är 14 
barn inskrivna, men ytterli-
gare fem väntas till hösten. 
Långt gångna planer finns 
också på att utöka försko-
leverksamheten med ytter-
ligare avdelningar inne på 
slottet.

– Det var nog många som 

tyckte att det var dumdristigt 
när vi bestämde oss för att 
köpa och restaurera slottet. 
Naturligtvis känns det jät-
teroligt att vi kommit så här 
långt med projektet och att 
vi har båda flyglarna uthyrda, 
den ena som bostad och den 
andra som förskola, säger 
Magnus Olsson, ägare till 
Ströms slott.

– Vår drivkraft från början 
var att motverka förfallet, 
sedan har planerna för vad 
vi ska använda byggnaderna 
successivt växt fram, säger 
Magnus.

Jackpot
Pernilla Svensson, Lina 
Nelin och Petra Vikingsson 
utbildade sig ihop och skick-
ade in en gemensam ansökan 
om att få arbeta på Ströms 
slott förskola. Den drömmen 
slog in.

– Det var verkligen jack-
pot när vi fick beskedet. 
Parallellt med utbildningen 
fick vi vara med och utforma 
interiören, alltifrån bord 
och stolar till tavlor på väg-
garna. Det är få förunnat att 
vara med om sådan sak, säger 
Petra Vikingsson som verkli-
gen stortrivs i sin yrkesroll.

– Slottsparken ger helt 
unika förutsättningar och 

kommer att vara en del i 
den dagliga verksamheten. 
Drama och lek speglar i 
mångt och mycket vår verk-
samhet och vi ger fantasin 
stort utrymme, förklarar 
Petra.

Invigningsfesten bjöd på 
tårtkalas och poängprome-
nad. Mitt i alla uppståndelse 
dök slottskatten upp och 
delade ut ballonger till alla 
barn. Ett uppskattat inslag!

Invigningsfirande på Ströms slott
– Förskola i storslagen miljö 

Maria Olsson är rektor och 
huvudman för Ströms slott 
förskola. Barnen lät sig väl smaka av tårtan som serverades.

En populär gäst var slotts-
katten som kom för att dela 
ut ballonger.

PÅ STRÖM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan var det officiell invigning av Ströms slott förskola med traditionell bandklipp-
ning.

LILLA EDET. Årsre-
dovisningen för Lilla 
Edets kommun 2009 
offentliggjordes i förra 
veckan.

Kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C) 
väljer att fokusera på 
framtiden, men blundar 
heller inte för de ekono-
miska svårigheter som 
alltjämt påverkar verk-
samheten.

– Det gånga året var 
tufft, men vi klarade 
det, konstaterar Färj-
hage.

Kommunens årsredovisning 
handlar mycket om ekono-
mi. För Lilla Edets del präg-
lades fjolåret av minskade 
skatteintäkter och kostnads-
anpassningar. I mars fattades 
beslut i kommunfullmäkti-
ge att minska kostnaderna i 
kommunen med 13 miljoner 
kronor.

– Det genomfördes till 
stora delar och bidrog till 
att vi trots allt kunde uppvi-
sa ett positivt resultat. Års-
resultatet visade ett över-
skott på 4,3 miljoner kronor, 
vilket var 1,3 miljoner kronor 
bättre än budget. Att resulta-
tet blev så pass bra beror dels 
på nämndernas anpassnings-
beslut och förvaltningarnas 
snabba genomförande, men 

också på minskade sjukför-
säkringskostnader, förklarar 
Bjarne Färjhage.

– Under åren 2000-2001 
hade vi kraftiga underskott 
i kommunens ekonomi. Nu 
äntligen är vi av med den 
tunga ryggsäcken och det 
finns inga gamla skulder kvar, 
vilket känns skönt, tillägger 
Färjhage.

I årsredovisningen betonar 
kommunalrådet vikten av att 
investera för framtiden. Ut-
vecklingen i kommunen går 
över från en planeringsfas till 
en genomförandefas. I södra 
Lödöse har arbetet påbörjats 
med järnvägsstationen och 
exploateringsarbetena för 
Tingberg/Pingstalund har 
också kommit igång.

– Vi går en ljus framtid till 
mötes. Det uttalandet grun-
dar jag på alla de signaler 
jag får från företag, investe-
rare och folk som vill flytta 
hit. Med ny väg och järnväg, 
tågstopp i Lödöse, satsning-
en som görs i Lilla Edets cen-
trum är jag övertygad om att 
det blir ett jättelyft för vår 

kommun, säger Färjhage.
– Vad vi behöver göra nu är 

att ytterligare stärka kommu-
nens egna kapital för att stå 
bättre rustade för framtiden. 
Prognoserna för 2010 och 
2011 innebär fortsatt ekono-
misk återhållsamhet, avslutar 
Bjarne Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Färjhage spår ljusa framtidsutsikter

I förra veckan presenterade Lilla Edets kommun sin årsredo-
visning. Kommunalrådet Bjarne Färjhage (C) gläds över att 
balanskravet för kommunen är tillgodosett, men anser att 
man behöver stärka det egna kapitalet ytterligare för att stå 
bättre rustade för framtiden. 

Årsredovisningen för 2009 finns nu i tryckt format.Å d i i fö 2009 fi i t kt f t
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Lödösetraktens Hem-
bygdsförening höll årsmöte 
tisdagen den 9 mars i Ale-
Skövde församlingshem, 
Nygård. Efter att ordförande 
Sture Johansson hälsa alla 
välkomna vidtog sedvanliga 
mötesförhandlingar. Till 
ordförande för mötet valdes 
Ingrid Olofsson och val 
av styrelse och kommittéer 
gjordes.

Styrelsen fick följande 
utseende: Ordförande: Sture 
Johansson. Vice ordfö-
rande: Birgitta Johansson. 
Sekreterare: Barbro Sand-
ström. Kassör: Marlene 
Wikström. Ledamöter: 
Jan Ahlqvist, Stig Larsson 
och Royna Andréasson. 
Suppleanter: Holger Lars-
son, Gunilla Sjöstedt och 
Anne-Marie Karlsson

Verksamhetsplanen för 
2010 framlades med bland 
annat följande innehåll för 
våren: Berättarkvällar, vand-
ring i vår hembygd, gökotta 
13 maj, växtbytardag 25 maj 
och våffelkväll 15 juni.

Dokumentationskom-
mittén har dokumenterat 
det som hänt i bygden samt 
kopierat gamla bilder från 
socknarna i vårt verksam-
hetsområde.

Greta Hedin, Elsa 
Augustsson och Arvid 
Augustsson förärades med 
att bli hedersmedlemmar.

Efter mötet underhöll 
spelmanslaget Makalösa med 
trevlig musik.

Barbro Sandström

Årsmöte i 
Lödösetraktens 
Hembygdsförening


