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Reseförsäkring som gäller för 
hela familjen både i Sverige 
och utomlands.

Utökat Reseskydd kan alla teckna som 
har hemförsäkring hos oss. Ring mig så 
berättar jag mer. 

Karin Larsson, 0520-49 49 73 
Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg

ALE. Den borgerliga 
alliansens vallöfte att 
inga barngrupper i för-
skolan ska överstiga 18 
barn har ännu inte gett 
något resultat. 

I Ale går i genomsnitt 
17,5 barn per avdelning, 
men närmare en tred-
jedel av avdelningarna 
har mellan 21 och 25 
barn.

Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C) 
uttryckte redan i fjol att det 
skulle bli svårt att hinna nå 
målet under mandatperio-
den. Att minska barngrup-
perna i förskolan är ett lång-
siktigt vallöfte, menar hon. 

När skolan förra året bud-
geterades 27 miljoner kronor 
mer än året dessförinnan var 
förhoppningen att i första 
hand öka personaltätheten i 
förskolan. Med facit i hand 
fick satsningarna stå tillbaka 
för ökade kostnader.

– En del av de extra mil-
jonerna till skolan var tänkt 
att användas till att anställa 
fler förskolepedagoger och 
bygga fler förskolor, men de 
har tyvärr ätits upp av kost-
nadsökningar, bland annat 
interkommunala kostnader 
för gymnasiet och omför-

handlade lärarlöner. Därför 
har vi inte kunnat leverera 
så som det var tänkt, säger 
Elena Fridfelt. 

Hon berättar också att den 
förskola som skulle ha byggts 
på Norra Kilandavägen i 
Nödinge inte 
längre blir av i 
och med rotatio-
nen som blir när 
Ale gymnasium 
avvecklats. 

– Man tittar 
nu istället på nya 
förskolor i kom-
munens södra 
delar, men mer kan jag inte 
säga i nuläget. 

Ingen minskning
På Ales förskolor går i 
genomsnitt 17, 5 barn per 
avdelning, vilket kan jämfö-
ras med 17,6 i Västra Göta-
lands län och 16,9 i hela 
riket. Göteborg ligger på 
17,6, Kungälv på 16,2 och 
Lilla Edet på 18,5.

Utmärkande för Ale är att 
närmare en tredjedel (29 %) 
av avdelningarna har mellan 
21 och 25 barn, men i Lilla 
Edet är denna gruppstorlek 
ännu vanligare, hela 33 %. 
Det kan jämföras med 21 % i 
Västra Götalands län och 14 
% i riket totalt 

26 barn eller fler har 5 % 
av avdelningarna i Ale, vilket 
är högre än både Lilla Edet, 
Västra Götalands län och 
riket totalt. 

Inga barngrupper på över 
18 barn i förskolan lovade 

den borgliga 
alliansen för tre 
år sedan. Sedan 
2010 har anta-
let barngrupper 
med 26 barn 
eller fler istäl-
let ökat med 3 
procentenhe-
ter, medan det 

genomsnittliga antalet ligger 
kvar på exakt samma.

För småbarnsavdelningar 
är målet att inte ha fler än 12 
barn per avdelning. I Ale har 
över hälften av avdelning-
arna idag mellan 14 och 16 
barn. 

Hög kvalitet
I juni ska den nya budgeten 
tas och det återstår då att 
se hur mycket som satsas 
på skolan. Elena Fridfelt 
medger att man inte är nöjd 
med resultatet, men att Ale 
ändå håller en hög kvalitet på 
förskolan.

– Man ska inte tro att vi 
inte har en bra förskola i 
Ale, för det har vi. Vår fan-

– Över 20 barn på närmare en tredjedel av avdelningarna

Inga minskade barngrupper
tastiska, underbara personal 
kämpar på och gör ett jät-
tebra jobb. Vi har en verk-
samhet att vara stolta över. 
Kvalitetshöjningar pågår 

och just nu arbetar vi för att 
minska antalet timanställda 
till förmån för tillsvidarean-
ställningar. Målet att minska 
barngrupperna är ett lång-

siktigt vallöfte som vi jobbar 
vidare med.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Avdelningar, andel (%) med 26 
barn eller fl er
Ale: 5
Kungälv: 0
Lilla Edet: 3
Göteborg: 2
Västra Götaland: 3
Riket: 4

BARNGRUPPER I FÖRSKOLAN 2012
Antal barn per avdelning:
Ale: 17,5
Kungälv: 16,2
Lilla Edet: 18,5
Göteborg: 17,6
Västra Götaland: 17,6
Riket: 16,9

Avdelningar, andel (%) med 21-25 
barn
Ale: 29
Kungälv: 11
Lilla Edet: 33
Göteborg: 22
Västra Götaland: 21
Riket: 14

Vår fantastiska,
underbara personal 
kämpar på och gör
ett jättebra jobb.

Elena Fridfelt

ALE. Sträckan Jenny-
lund-Nödinge-Nol är 
klar.

Nu fortsätter ut-
byggnaden av Säkra 
Ridvägar i Ale.

– Älvängen-Skön-
ningared beräknas 
vara helt färdig i höst. 
I sommar ska även 
byggnation påbörjas 
för sträckan Grönnäs-
Alvhem, som även 
den ska vara klar till 
hösten. Detta innebär 
att vi får en ridbar 
led från Bohus till 
Alvhem, säger Peter 
Tifelt i styrelsen för 
Säkra Ridvägar i Ale.

Säkra Ridvägar i Ale är en 
förening som startades 
under våren 2010. Syftet 
med föreningen är att skapa 
en trygg och säker miljö för 
hästar och ryttare i kom-
munen. Det ska ske genom 
anläggande av ridleder och 
ridslingor skilda från trafik.

– Vi har tagit fram en 
särskild Alemodell som inte 
finns någon annanstans. 
Alemodellen utgörs av en 
basfunktion med allmänt 
tillträde för alla att få rida 
på ett allmänt ridledsnät 

som utformats och förlagts 
på så sätt att konflikter och 
konfrontationer med andra 
grupper i samhället undviks 
i de flesta fall. Allmän ridled 
i detta begrepp innebär att 
alla vistas på ridleden på 
hästens villkor, men själv-
klart handlar det också om 
ömsesidig respekt, säger 
Peter Tifelt.

– Genom att göra detta 
skapar vi samtidigt förut-
sättningar för att bevara 
Ales kulturhistoriska 
marker, främja en växande 
hästnäring, uppmuntra till 
hälsa och välbefinnande 
och öka kommunens attrak-
tionskraft, tillägger Tifelt.

Går utbyggnaden i den 
takt som ni hade förvän-
tat er?

– Visst blir man lite otålig 
emellanåt, men vi måste 
respektera att processen tar 
tid. Vi var aningen naiva 
och trodde att vägbygget 
skulle generera en hel del 
massor till vårt projekt. Så 
blev det inte, säger Peter 
Tifelt.

– Den dialog som vi för 
med politikerna och kom-
munens tjänstemän är 
suverän. Vi stämmer av så 
ofta vi kan utan att för den 
saken skull riskera att bli 

påträngande. Det är viktigt 
att vi lyssnar så att vi gör 
på rätt sätt. Robert Bladh 
är projektledare för bygg-
nationen och han brinner 
verkligen för detta. Jag vill 
också framhålla Kollanda 
Grus som gör ett fenome-
nalt arbete tillsammans 
med eleverna från Lärlings-
gymnasiet. 

När blir det aktuellt 
att påbörja arbetet på 
sträckan Nödinge-Älv-
ängen?

– Vi inväntar arbetet med 
översiktsplaneringen, först 
då vet vi hur dragningen 
ska bli.

JONAS ANDERSSON
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Säkra ridvägar byggs ut

Peter Tifelt ingår i styrelsen 
för Säkra Ridvägar i Ale.


