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HÅLAN. Hulans skola 
tog emot elever under 
åren 1915-37.

Därefter blev det för 
barnen att ta sig till 
Starrkärr eller Alafors.

Än idag står skol-
byggnaden kvar och 
utgör en samlingspunkt 
för boende i området.

Tomten där Hulans skola 
uppfördes skänktes av 
Anders Olausson. Murare 
Karl Gustavsson hämtade 

och högg stenen till grunden 
från skogsmarkerna kring 
skolan, sedan började han 
bygga grunden. Johan Jöns-
son i Snäckebäcken hjälpte 
till och när Karl Gustavsson 
blev sjuk ryckte Ivan Lars-
son från Hältorp in och slut-
förde arbetet.

– Samtidigt som Hulans 
skola blev till byggdes också 
skolorna i Starrkärr och 
Sannum. De ingick i samma 
upphandling till en kost-
nad av 32 000 kronor för 
alla tre, berättar Kurt Jan-
nesson tidigare engagerad 
i Hulans byggnadsförening 
och som tillsammans med 
Evy Zachrisson genom-
fört en studiecirkelverksam-

het med syfte att dokumen-
tera skolans historia och dess 
elever.

– Det var i slutet av 80-
talet som vi arrangerade cir-
keln. Vi hade väldigt trevligt 
och det var fantastiskt roligt 
att få träffa gamla elever som 
hade många intressanta his-
torier att berätta.

Protester
1937 lades skolverksamheten 
i Hulan ned. Tio år senare be-
stämde sig kommunen för att 
avyttra fastigheten.

– Men då blev det protes-
ter bland traktens invåna-
re. Kommunen lät behand-
la ärendet igen och bestäm-
de sig då för att skänka skol- byggnaden till byn. Det enda 

förbehållet var att byborna 
skulle bilda en förening som 
kunde förvalta huset. Så blev 
det också, berättar Kurt Jan-
nesson.

Styrelsen i Hulans bygg-
nadsförening var aktiva fram 
till 70-talet då det skedde en 
generationsväxling. Aktivite-
ten var låg vid detta tillfälle 
och huset hade börjat förfal-
la en aning.

– Då var vi ett nytt gäng 
som kom in i bilden, många 
av oss hade småbarn och såg 
möjligheterna med Hulans 
skola. Fastigheten försågs 
med wc och dusch, huset må-
lades och så vidare. Vi satsa-
de en del eget material och 
vår tid i projektet, men även 

kommunen var behjälplig 
med ett ekonomiskt bidrag.

För inte så länge sedan 
byttes fönstren ut, men alla 
ingrepp har skett med varsam 
hand. Den gamla stilen har 
bevarats.

– Vi har kvar den gamla ka-
tedern, svarta tavlan och ma-
terialskåpen som användes 
när skolan fanns. Det är en 
kulturskatt värd att bevara, 
anser Kurt.

Gamla foton
I lokalen finns också foton 
från svunna tider, som gamla 
elever delade med sig av när 
studiecirkeln ägde rum.

– Det är jättefina foton 
som vi tillvaratagit. Vi brukar 
plocka fram dem när vi får be-

sökare till skolan, säger Kurt.
I dagsläget har Hulans 

byggnadsförening cirka 100 
medlemmar, invånare från 
Uspastorp, Hältorp, Rished 
och Snäckebäcken.

– Det blir som ett litet 
byalag. Vi har en del gemen-
samma aktiviteter i skolan. 
Påskeld, luciafirande och 
kräftskiva är återkommande 
arrangemang.

– Hulans skola är en ut-
märkt festlokal och den hyrs 
ut, inte bara till medlemmar, 
avslutar Kurt Jannesson.
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Hulans skola lever vidare. Skolverksamheten lades emellertid ner redan 1937, därefter har 
Hulans byggnadsförening förvaltat fastigheten.

Kurt Jannesson visar bilder från svunna tider när Hulans 
skola fortfarande tog emot elever.

– Hulans skola fortfarande en samlingspunkt
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NYGÅRD. Ove Parkås är 
Centerpartiets grupple-
dare i Lilla Edet.

På torsdag åker han 
för att träffa partileda-
ren Annie Lööf.

Det gör han tillsam-
mans med landets 
övriga centerpartis-
tiska gruppledare, kom-
munalråd och opposi-
tionsråd.

– Det ska bli roligt att tillsam-
mans med övriga partikamra-
ter dra upp riktlinjerna för vårt 
parti, säger Ove Parkås som ska 
närvara på kommundagarna i 
Västerås.

Samtidigt kan Ove Parkås 
meddela att Centerpartiet i 
Lilla Edet får celebert besök 
på årsmötet i Alegården mån-
dagen den 20 februari. Anders 
W Jonsson, gruppledare i riks-
dagen, kommer att närvara på 
mötet.

– Då planerar vi för ett 
arbetsplatsbesök någonstans i 
kommunen. Programmet är 
ännu inte helt fastställt, säger 
Parkås.

Hur ser du på framtiden 
för Lilla Edets kommun?

– Som gruppledare för Cen-
terpartiet tycker jag det är vik-

tigt att hela kommunen växer, 
inte bara den här delen i söder. 
Centrumprojektet är positivt 
och vi ser gärna en bostadsut-
byggnad även på landsbygden, 
i Västerlanda och Hjärtum.

Hur är det att driva poli-
tiska frågor när man sitter i 
opposition?

– Jag tycker det fungerar 
bra, vi har ett gott samarbete 
som jag upplever det. Åtmins-
tone gäller det inom Utbild-
ningsnämnden där jag sitter 
som vice ordförande. Vår 
gemensamma strävan är att 
lyckas med det påbörjade för-
ändringsarbetet inom skolan. 
Vi har en bättre skola än vad 
ryktet gör gällande, men själv-
klart finns det saker som kan 
bli bättre. Det råder ingen 
som helst tvekan om det, säger 
Parkås och fortsätter:

– Nu har vi tagit fram en 
handlingsplan som förhopp-
ningsvis ska ge goda resultat. Vi 
har inte råd att tappa fler elever 
som går ur grundskolan utan 
godkända betyg.

Trycka på knappen
När det gäller tillförskaffandet 
av fler platser inom förskole-
verksamheten har Ove Parkås 
sin åsikt klar.

– Planeringen måste vara så 

långt framme att vi bara kan 
trycka på knappen när inflytt-
ningen väl tar fart i den södra 
kommundelen. Vi hoppas att 
det ska ske nu när den nya järn-
vägen och vägen snart står klar.

På området infrastruktur 
kan nämnas att Lilla Edets 
kommun har bestämt sig för 
att förskottera pengar till Tra-
fikverket, så att den sista delen 
av väg 1996 genom Nygårds 
samhälle kan färdigställas.

– Jag hoppas att det ska vara 
upphandlat och klart under det 
här året, avslutar Ove Parkås.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. I förra 
veckans nummer kunde 
ni läsa att centrum-
projektet i Lilla Edet 
var hotat efter att 
Sverigedemokraterna 
överklagat fullmäktiges 
beslut.

Nu är emellertid alla 
orosmoln skingrade och 
det blir byggstart trots 
allt.

– Det stämmer. 
Första byggmötet 
kommer att ske redan 
på fredag, säger Lei-
fabs vd Owe Lång.

På ett styrelsemöte i förra 
veckan beslutade Leifabs 
styrelse om att låta centrum-
projektet komma igång, SD:s 
överklagan, som nu är ett fall 
för förvaltningsrätten, påver-
kar inte processen.

– Viljeinriktningen från 
fullmäktige kvarstår, det 
råder inga som helst tvivel om 
det. Utifrån den bakgrunden 
har styrelsen bestämt sig för 
att bygga centrumhuset, för-
klarar Leifabs t f ordförande 
Lars Ivarsbo (C).

Owe Lång har lämnat en 
beställning till Tommy Byg-
gare i Alingsås i enlighet 
med det upphandlings- och 
tilldelningsbeslut som finns 
sedan tidigare. Spaden sätts 
i jorden fortast möjligt och 
trots att projektet är ungefär 
en och en halv månad förse-
nat är ambitionen att verk-
samhetslokalerna ska vara 
inflyttningsklara till den 1 
december.

– I så fall blir det lagom till 
julhandeln och det är vad vi 
siktar på. Det sker i så fall på 
bekostnad av lägenheterna, 
där inflyttning kan ske först i 
månadsskiftet januari/febru-
ari, säger Owe Lång.

Lilla Edets kommunal-
råd, Ingemar Ottosson (S), 

beskriver sina känslor.
– Det är med oerhörd stor 

glädje som jag konstaterar att 
ärendet har kommit så långt 
att det äntligen kan börja 
byggas. Vi har hållit på i ett 
år att driva frågan framåt.

Vad det gäller det före 
detta kommunhuset, så är 
Leifabs tidplan att arbetet 
ska kunna komma igång 
i juni och med beräknad 
inflyttning runt årsskiftet. 
Det handlar om 19 lägenhe-
ter samt verksamhetslokaler.

Centrumprojektet påbörjas
– Byggstart inom kort

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lilla Edets kommunalråd, 
Ingemar Ottosson (S).

Leifabs vd, Owe Lång.

Parkås träffar Annie Lööf
– Centerpartiets kommundagar stundar

Ove Parkås, gruppledare för 
Centerpartiet i Lilla Edet.


