
ÄLVÄNGEN. Det var 
upprört på Hövägens 
förskola.

Föräldrar protes-
terade kraftfullt mot 
att barngrupperna har 
blivit allt större i för-
skolan.

– Jag lovar bot och 
bättring. Vi tillför just 
nu tre miljoner för att 
öka lärartätheten, sa 
Utbildningsnämndens 
pressade ordförande, 
Peter Kornesjö (M).

Han är ny både på posten 
och i politiken. Mötet med 
de upprörda föräldrarna i 
Älvängen var en ny lärdom.

– Jag blev något förvånad 
av stämningen. Det var jag 
inte riktigt förberedd på. Jag 
måste ge min kollega Dennis 

Ljunggren (S) ett stort tack 
för det här hade varit svårt att 
reda ut själv, erkände Korne-
sjö efteråt.

Kritiken rörde främst an-
talet personal på Hövägen 
och Olof Persgårdens för-
skolor.

Att äta frukost med över 20 
barn bedöms som en hopplös 
uppgift, men inte helt ovanlig 
enligt föräldrarna.

– Det räcker att det händer 
något och en av pedagoger-
na måste gå undan med ett av 
barnen, då är det en perso-
nal kvar. Vilken säkerhet ga-
ranterar ni våra barn? Den 
här stadiga nedgången med 
antalet personal har nått en 
nedre gräns eller var tycker ni 
den går? Skulle ni själva vilja 
sätta era barn på dessa avdel-
ningar?

Frågorna haglade från 
föräldrarna som menade att 
kommunen gräver sin egen 
grav om inte förskolans kva-
lité ses över. Oavsett hur fin 
vägen blir kommer ingen att 
flytta hit var det tydliga bud-
skapet och föräldrarna på 
plats ansåg det till och med 
möjligt att köra barnen till en 
annan kommun.

Ingen tvekan
– Jag skulle definivit sätta 

mina barn här!
Utbildningsnämndens 

vice ordförande Dennis 
Ljunggren svarade utan att 
tveka och hjäpte sin politis-
ka motståndare.

– Jag vet att kommunens 
verksamhet är bra, men för-
står samtidigt er oro. Den ska 
vi ta med oss och diskutera. 

Peter och jag är helt över-
ens om att göra det bästa för 
barnen, men ni borde ha lyss-
nat på oss socialdemokrater i 
valrörelsen. Vårt parti lovade 
15 barn på tre pedagoger och 
det hade inte kostat kommu-
nen något. Det var en sats-
ning från staten, sa Ljung-
gren och stal en politisk 
poäng med glimten i ögat.

Peter Kornesjö,nuvarande 

enhetschef Agneta Lind-
fors och tillträdande Hanna 
Henriksson försökte ge lug-
nande besked utan att lova för 
mycket.

– Nu finns det tre miljo-
ner extra att använda på för-
skolor där det finns särskil-
da behov eller där persona-
len upplever att det behövs. 
Vilken bedömning som görs 
här kan inte jag svara på, men 

vi har avsatt medel för just 
lärartäthet i förskolan. Jag 
hoppas självklart att något 
ska komma er till del.

Föräldrarna lovades en ny 
träff i augusti och deras bud-
skap till dess var tydligt.
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Föräldrar kräver 
mindre barngrupper

En bilbrand inträffade tidigt på onsdagsmorgonen, vid halv tre-tiden på 
Folkets Husvägen i Nol. Fordonet blev helt utbränt. Räddningstjänstens 
personal från Nol ryckte ut till platsen.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Bilbrand i Nol
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Tisdag 7 juni
kl 18.30 på Folkets Hus i Nol

S-GRUPP/
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VÄLKOMNA!

Ahlafors Fria Skola

inbjuder till
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Onsdagen den 8:e juni 16-19

Tipspromenad, ansiktsmålning, 
café m.m.

Alla är hjärtligt välkomna
önskar elever & personal
vid Ahlafors Fria Skola

Ett luftslott alla tror på – ny förening ska aktivera unga
ÄLVÄNGEN. – Vi kan 
inte vänta längre, något 
måste hända nu!

Ett antal drivande 
föräldrar bildade Fören-
ingen Luftslottet.

Nu vill de skapa en 
attraktiv mötesplats 
för – och med – lite 
äldre ungdomar.
Det har gått i en rasande fart. 
Första mötet i föräldragrup-
pen var i februari, men redan 
då blev de överens om målet.

– Vi måste visa våra ung-
domar att det går att påverka 
sin situation. Idag ser många 
inget alternativ till att hänga i 
centrum. De har ingen natur-
lig mötesplats och det måste 
vi hjälpa till med, säger Börje 
Olofsson.

Samtidigt tog förening-
en kontakt med kommunled-
ningen för att ge sin syn på 
saken och lyssna till deras re-
aktioner.

– Vi har fått ett helt otroligt 
positivt bemötande. Det känns 
som att vi har hela kommunen 
i ryggen, från politiker som 

Mikael Berglund till tjänste-
män som Birgitta Augusts-
son, säger Jens Svensson 
och ser faktiskt aningen för-
vånad ut.

– Jag trodde det skulle bli 
problem och ifrågasättas mer, 
men de är med och puschar 
oss.

Förhoppningen är att inom 
kort kunna göra klart med en 
lokal. Här ska ungdomar själva 
få vara med och bland annat 
renovera.

– Vi har en bra kontakt med 
lärlingsgymnasiet i Älvängen 
och de tycker projektet låter 
så intressant att de vill vara 
med och satsa. Vi tänker oss 
ett garage med mycket prak-
tisk verksamhet, men också 
ett socialt utrymme där man 
bara kan sitta och snacka, säger 
Börje Olofsson.

Än så länge består förening-
ens styrelse bara av vuxna, men 
det är inte tanken på sikt.

– Nej, det här vill vi ska bli 
ungdomarnas egen sak. Ibland 
måste någon visa vägen och 
det kan vara svårt i början 
med alla kommunala kon-

takter och uppgörelser, säger 
Börje Olofsson.

Vad föreningen vill är att få 
någon form av drifts- och hy-
resbidrag till verksamheten.

– Det krävs en insats för 
att göra något bra för den här 
målgruppen som inte spelar 
fotboll eller bandy, menar 
Börje Olofsson.

En av verksamheterna som 
föreningen försöker locka med 
är Folkrace.

– Här samarbetar vi med 
ÄMK och det är ju en sport 
som tilltalar många killar. De 
får lära sig köra både i teori och 
praktik. Tanken är att bilarna 
sedan ska stå i ett garage vid 
den nya mötesplatsen, säger 
Jens Svensson.

Med ett bidrag från Vakna-
fonden har redan två folkra-
cebilar köpts in, en tredje kan 
vara på gång.

– Vi har satsat på Volvo 740 
eftersom Redox sponsrar oss 
med alla reservdelar, avslöjar 
Jens Svensson.

Luftslottet ser ut att bli 
något annat än bara luft...

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Utbildningsnämndens vice ordförande, Dennis Ljunggren (S), fick hjälpa till att reda ut be-
greppen när föräldrarna på Hövägens och Olof Persgårdens förskolan protesterade mot för 
stora barngrupper.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Föreningen Luftslottet, från 
vänster; Ulla Pärlebring, 
Mike Lundgren, Kent Knopp, 
Jens Svensson, Börje och 
Jeanette Olofsson. Föräld-
ragruppen ser gärna att fler 
ansluter. Målet är att skapa 
en ny attraktiv mötesplats 
för lite äldre ungdomar.


