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NÖDINGE. I fint sen-
sommarväder arrang-
erades Hembygdsdag i 
Nödinge.

Som värd stod 
Nödinge Sockens Hem-
bygdsförening.

På programmet fanns 
aktiviteter för både 
stora och små.

Efter nattens regn sprack 
himmelen upp och det blev 
solsken när Nödinge Sockens 
Hembygdsförening, i samar-
bete med Studieförbundet 

Vuxenskolan, genomförde 
sin traditionella Hembygds-
dag på Backa Säteri.

Slöjd- och konsthantverk-
salster fanns att fynda liksom 
nybakat bröd, böcker och 
kort. Barnen stod i kö till 
fiskdammen där det var ga-
ranterad fångst. Några hade 

också turen att gå hem med 
fina priser från de lotterier 
som anordnades.

Serveringen var öppen och 
den hade många godsaker att 
bjuda på. Besökarna såg verk-
ligen ut att trivas och konstigt 
vore annars denna sköna au-
gustilördag.GRATIS

Prova-på-
vecka! v.35

Enligt schema på 
hemsidan

För anmälan ring

Helena Urdal
0733-81 49 64

Torggatan, Älvängen

KURSSTART V.36

Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut vårens schema.

Meditation • Afrodans 
Nyhet! Yoga för män

Yoga
Träning för kropp & själ!

Eddie Rosendahl Eddie Rosendahl 
demonstrerade demonstrerade 
sina färdigheter sina färdigheter 
inne i smedjan.inne i smedjan.

Barnen Axel och Olivia Lök-
holm gillade fiskdammen. De 
kom till Backa Säteri med 
mamma och mormor, Karin 
och Inga Söderhäll.

Familjen Anna och Sören Kohlström med barnen Isabelle och Bianca provade på att göra 
halsband av naturens material.
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Hembygdsdag lockade stora och små

ALE. Alla som söker 
förskoleplats i Ale 
kommun får plats 
inom fyra månader, 
men barngrupperna är 
fortfarande för stora.

Nästa år satsas 
närmare 30 miljoner 
kronor mer på skolan 
och ett av målen är att 
öka personaltätheten 
inom förskolan.

Antalet förskoleplatser va-
rierar under hela året. I 
början av höstterminen 
finns det som mest lediga 
platser och därefter fylls det 
på efter hand, men i Ale har 
man inga problem med att 
ge alla plats.

– Just nu är det fullast i 

Alafors även om det växlar 
lite och i Bohus har varit 
fullt länge. I Nödinge dä-
remot finns det fler platser 
lediga, säger Lena-Maria 
Vinberg, verksamhetschef 
för förskolan. 

Stora barngrupper
Ett av den borgliga allian-
sens vallöften 2010 var att 
minska barngrupperna i 
förskolan. Målet är att inga 
grupper ska överstiga 18 
barn och för yngregrupper 
går gränsen vid 12. 

På en del förskolor har 
man fortfarande grupper 
på över 20 barn, något som 
Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C) 

vill ändra på. I budgeten som 
antogs innan sommaren fast-
slogs att skolan får 30 miljo-
ner mer nästa år, vilket även 
inkluderar förskolan. 

– Det primära är att 
minska barngrupperna, 
men eftersom det innebär 
nybyggnationer kommer 
det nog bli svårt att hinna 
nå dit under mandatperi-
oden. Första steget blir att 
öka personaltätheten i för-
skolan, något som vi jobbar 
med redan nu. Jag är otro-
ligt nöjd med budgeten som 
innehåller en sensationell 
satsning på skolan och jag ser 
fram emot att göra nämnd-
plan och nämndbudget. 

JOHANNA ROOS

Förskoleplats åt alla
– Men barngrupperna är för stora

Älvängenbon Matti Päättönen, som har sina döttrar Stella 4 och Tilde 2 på Båtsmans för-
skola, upplever inte att barngrupperna är för stora.  – Det har jag inte märkt av faktiskt, 
men jag och min sambo försöker pussla så gott det går för att inte barnen ska behöva 
vara så länge på förskolan. 


