
alekuriren  |   nummer 3  |   vecka 4  |   201316

Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

Välkommen in på ett av våra kontor eller ring 
oss på 0303-33 16 30 så berättar vi mer om 
utmärkelsen (SKI 2012).

lansforsakringar.se/alvsborg

ALE. Från och med 
2013 införs barnom-
sorg på kvällar och 
nätter. 

– Syftet är att skapa 
förutsättningar för 
jobb. Genom att er-
bjuda den servicen ges 
möjlighet att kunna 
jobba andra tider än 
dagtid, säger Utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).
Hon menar att beslutet går 
i linje med Ale kommuns 
vision.

– Vår vision innebär att 
det ska vara lätt att leva i Ale 
och detta är ett steg i den 
riktningen.

Exakt hur stort behovet är 
återstår att se och verksam-

heten kommer att anpassas 
efter hur efterfrågan ser ut.

– Barnomsorg på kvällar 
och nätter är inget vi dis-
kuterat mycket innan. Man 
vet att det inte finns så stort 
behov, men det är ändå vik-
tigt att kunna erbjuda det. 
Det står dessutom med i 
verksamhetsplanen, säger 
Elena Fridfelt.

Utredning i fjol
Lena-Maria Vinberg, verk-
samhetschef för förskolan i 
Ale kommun, har under förra 
året jobbat med utredningen, 
som hon i höstas föredrog 
inför nämnden. 

– Man kommer inte kunna 
ha kvälls- och nattverksam-
het på alla förskolor, men vi 

kommer att försöka att till-
godose behoven i stort sett 
där de är. 

Elena Fridfelt säger att 
man inte kan lova en på varje 
ort.

– Det är svårt att säga, 
men jag gissar att det slutar 
med en i södra delen av kom-
munen och en i norra. 

För att bli beviljad omsor-
gen krävs bland annat att 
man har ett regelbundet och 
kontinuerligt återkommande 
omsorgsbehov kvällar eller 
nätter. Både kriterier och 
ansökan finns på kommu-
nens hemsida.

Ale får ”nattis”Ale får ”nattis”
– Skapar förutsättningar för jobb

Från och med 2013 fi nns möjlighet för barn att vara på ”nattis” om föräldern/föräldrarna 
regelbundet tvingas jobba på obekväma tider.
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NÖDINGE. Under hösten 
startade Kyrkbyskolan ett 
projekt för årskurs 8 och 
9 där kondition var temat. 
Eleverna fick under tre 
veckor själva träna upp sin 
kondition på olika sätt. En 
del valde inlines, andra 
tog cykeln. Ville man bara 
promenera med stavar gick 
det också bra. Målet var 
att kunna springa två varv i 
Dammekärr, cirka 7 km.

Arrangemanget man tog 
sikte på var Skoljoggen som 
i fjol firade 20 år. Detta år 
samlade man in pengar till 
SOS-barnbyar; Astrid Lind-
grens barnby i Bouar i Cen-
tralafrikanska republiken. En 
valfri springslant genom sms 
har förenklat bidragen.

Som en extra morot delade 
vi precis som tidigare år ut 
pris till den snabbaste killen 
och tjejen i respektive års-
kurs. Oskar Karabinis och 
Sandra Poswiatowska var de 
elever i årskurs 9 som tog 
hem de fina träningsjackorna. 
I 7:an var det samma vin-
nare som 2011, nämligen 
Joel Mumbongo och Louise 
Svensson.  De fina jackorna 
delades ut under den årliga 
fotbollsmatchen mellan 
lärare och elever, som de sist-
nämnda vann även detta år.

❐❐❐

Konditionsprojekt på Kyrkbyskolan

Oskar Karabinis och Sandra Poswiatowska, två elever från 
Kyrkbyskolan årskurs 9, som prisats för sin kondition och 
snabbhet.

Finns det någon större 
klyscha än nyårslöf-
ten?

Jag har helt gått ifrån det 
och kör numera enbart på 
nyårsambitioner. Det är en 
väsentlig skillnad.

Ett löfte är så tungt, 
tyngre än alla extrakilon 
man drog på sig under 
julbordssäsongen och mäk-
tigare än den hemmagjorda 
marsipangrisen, som hos oss 
i år uppnådde en rekordvikt 
på över ett halvt kilo. 500 
gram riven mandelmassa 
med tre deciliter inknådat 
florsocker känns fortfarande 
lättsmält jämfört med det 
där nyårslöftet.

Nyårsambitioner däre-
mot, de är lite snällare, lite 
mindre kravfyllda.

En av dessa ambitioner 
jag gick och klurade på tim-
marna innan nyårsfesten 
skulle dra igång var att 
försöka uppskatta saker 
mer och vara tacksam för 
det man har. Nu staplas 
klyschorna på varandra här, 
men det är värt att tänkas på 
– på riktigt. 

Enligt en artikel i Göte-
borgs-Posten förra veckan 
är det tydligen gnällighet 
och lathet som vi stör oss 
mest på hos vår partner. Det 
framgick av en inte alltför 
tillförlitlig undersökning 
som gjorts bland medlem-
mar på en dejtingsajt, men 
resultatet kändes inte helt 
otippat.

Det finns inget attraktivt 
med att gnälla för småsaker. 

Ändå gör man det, nästan 
som på reflex eller kanske 
för att man inte kommer 
på något annat att säga. 
Att klaga tillhör liksom vår 
kultur, om det är typiskt 
svenskt kan jag inte säga 
något om, men charmigt är 
det definitivt inte.

Just den här tiden på året 
kulminerar gnället. Det 
rinner med det bruna smält-
vattnet på bussgolvet, över 
det grova väggruset, förbi 
smutsiga barnvagnshjul och 
pälsfodrade kängor med sal-
tränder. Klagosången ljuder 
överallt under den tunga grå 
himlen, som konstigt nog 
är samma himmel som är 
klarblå någon annanstans i 
världen. 

Det sitter jag och funde-
rar på medan buss 16 mot 
Högsbohöjd krånglar sig 
uppför Aschebergsgatan i 
trettio. Lätta snöflingor har 
blivit till ett kompakt slask 
och gnälligheten sprids 
fortare än vinterkräksjukan. 
Det är mitten på januari och 
jag har en ambition om att 
vara tacksam.

Vilka krav man ställer på 
sitt liv och sin omgivning 
står i direkt proportion till 
vilka referenser man har. 
Var man lägger ribban beror 
på var den legat innan och 
framför allt på var andra 
personer i ens omgivning 
har sin. Jag tror man har 
mycket att vinna på att foku-
sera inifrån och ut istället för 
tvärtom. Med dagens teknik, 
som gör det lätt att snabbt 

få en ganska djup inblick i 
andras liv, är det ännu vikti-
gare att ta tillbaka fokus till 
sig själv och ställa sig frågan: 
Vad behöver jag för att 
känna mig nöjd? 

Annars finns risken att 
man fastnar i en strävan efter 
något man egentligen inte 
vet om man behöver. 

Den spontana känslan 
av tacksamhet är inte sällan 
förknippad med speciella 
tillfällen eller händelser, 
medan den mer varaktiga 
tacksamheten förutsätter att 
man är uppmärksam på de 
små sakerna och ger dem 
värde.

Det är där min nyårsam-
bition kommer in. Jag ska bli 
mer öppensinnad, komma 
ihåg att stanna upp och 
framför allt: inte låta gnället 
breda ut sin fula skugga över 
mina oskrivna dagar.

JOHANNA ROOS
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Högsäsong för gnällspikar

Stödföreningen Vaken beviljar ekonomiska bidrag
till föreningar och organisationer som skapar nya

kreativa aktiviteter för barn och unga i Ale kommun.

Ansökningshandlingar finns att hämta
på www.vakna.ale.se (fliken Stödföreningen).

Vi beehöveer er aansökkan seenastt tisdaag 299 januuari 22013.


