
Vad händer med 
service för boende 
i Bohus. Butiker 

försvinner och med detta 
möjligheten att köpa tillägg 
på våra färdkort på Västtra-
fik. Vi har ju fått en fantas-
tiskt fin bussterminal och 
pendelstation. Inte skall man 
väl behöva dra till annan ort 
för att ordna detta?

Här finns vård- mödra- 
barnavårdscentral, apotek 
och fysioterapi, dessutom 
Netto i ett centrum som 
besöks av ett stort antal 
människor. Därtill ärenden 
med post, detta har flyttats 
till Surte. Skall man komma 
hem till Bohus och sedan ge 
sig ut halvmillångt för att 
hämta sina paket? Inte 

miljövänligt!
Vad har kommunen för 

tankar om detta, inte lockar 
det till inflyttning när var-
daglig service försvinner. En 
fråga som snarast bör lösas. 
Hur finansieras kostnader 
för Västtrafik och Post?

Den eller de som äger 
fastigheten, kommunen 
eller Alebyggen? Ägaren 
borde annonsera ut lediga 
lokaler, är orsaken för höga 
hyror för att få bärighet i sin 
verksamhet? 

Bohusbo

Bohus centrum
på utdöende?

Vi vill med denna 
insändare ytterligare 
förtydliga hur allvar-

ligt vi ser på förslaget om 
att avveckla Himlaskolans 
högstadium.

Precis som Mikael 
Berglund (M) och Pau-
la Örn (S) anser vi att 
elevernas resultat skall vara 
i huvudfokus i Ale kommun. 
Högsta prioritet är att våra 
barn, kommunens framtid, 
får så bra kunskapsutveck-
ling som möjligt. Därför 
är det viktigt att man inte 
lägger ner och splittrar den 
skolorganisation som funge-
rar bäst i kommunen.

En skola är inte bara en 
samling lokaler och en orga-
nisation som kostar pengar. 
Varje skola är sina elever, 
sina lärare och sina utbild-
ningsresultat. Varje krona 

in är en investering i vår 
framtid. Man skulle kunna 
säga att varje enskild skola 
är sitt egna organisitoriska 
ekosystem, en kultur som 
utvecklats genom åren. I 
Himlaskolans/Ledetskolans 
fall under hela 50 års tid.

När vi flyttade ut från 
Göteborg till Ales lands-
bygd för fem år sedan var 
skolvalet viktigt. En del 
grannar skickade sina barn 
till Kungälv, en del till 
Nödinge. Vi insåg dock att 
skolan på landsbygden är 
något mer än en skola. Det 
är en viktig social mötesplats 
där barn och föräldrar får 
kontakter och nätverk för 
lek, sport och mycket annat. 
Den sociala utvecklingen är 
oerhört viktig i ett barns liv 
vilket fick oss att välja Him-
laskolan, skolan för södra 

Ales landsbygd. Vi blev 
styrkta i vårt val då samtliga 
Alebor, allt från snickare till 
pedagoger, rekommende-
rade Himlaskolan framför 
övriga kommunala skolor.

I kölvattnet av PISA 
undersökningen måste skol-
frågan i Sverige och i syn-
nerhet Ale tas på stort allvar. 
Därför behövs en seriös och 
objektiv utredning om hur 
vi förbättrar resultaten för 
samtliga Ales elever. Ett led 
i denna utredning är natur-
ligtvis att se vad som Him-
laskolan gör som inte andra 
skolor gör. En tanke som 
genast kommer upp är att 
det finns en stabil organisa-
torisk kontinuitet  över lång 
tid. En annan tanke är den 
sociala sammanhållningen är 
relativt god, då många barn 
och föräldrar även deltar i fotboll (Ahlafors/Nol), 

scouter eller annan idrott.
Ett föreningsliv betyder 
mer i en landsbygd än i ett 
förortssamhälle. Samåkning, 
hämtning och lämning blir 
ett måste vilket i sin tur ökar 
kontaktytorna. Barnen blir 
sedda och bekräftade även i 
sammanhang utanför skolan.
Det finns naturligtvis många 
möjliga orsaker och förkla-
ringar till studieresultat, 
men vi tror att man är något 

på spåren då man tittar på 
barns och elevers sociala 
sammanhang. God social 
utveckling genom bekräftel-
se och social gemenskap ger 
barnen en bättre plattform 
för inlärning. Vi vill att 
denna viktiga aspekt lyfts 
fram i Ale kommuns översyn 
av skolresultaten. Använd 
Himlaskolans goda resultat 
som förebild och gör övriga 
skolor lika bra. Svaret på 
skolproblemen i Ale är 

sannolikt inte att lägga ner 
någon högstadieskola, inte 
minst med tanke på den 
inflyttning som sker. Svaret 
finns definitivt inte i en 
avveckling av Himlaskolans 
högstadium, Ale kommuns 
kronjuvel.

Betrakta nedanstående 
statistik. Vilken skola tror ni 
nyinflyttade skulle välja?

Arbetsgruppen Rädda Himlaskolan
Per Dyvermark

Avveckla inte
Himlaskolan – Ale
kommuns kronjuvel!

VECKA 04         NUMMER 03|34 INSÄNT

Himlaskolan
+13,2%

Arosenius
-9,2%

Kyrkby
+0,1%

Bohusskolan
-21,9%Källa: Skoverket SIRIS

Bohusskolan
-26,9%

Kyrkby
-11,5%

Arosenius
-12,3%

Himlaskolan
+5,4%

Källa: Skoverket SIRIS

Välkomna /Dragan med personal

LUNCH-
ÖPPET

ALLA VARDAGAR
 11.00-14.30
För närvarande har vi stängt på kvällarna 

i väntan på alkoholtillstånd.

Himlaskolan( f-9) 209.6 (+13.2%) 68.8% (+5.4%) 6.9 (-1.8 lärare)

Aroseniusskolan (7-9) 197.8  (-9.2%) 61.3% (-12.3%) 10.0 (+2.8 lärare)

Kyrkbyskolan (2-9) 190.7 (+0.1%) 56.5% (-11.5%) 10.2 (+1.3 lärare)

Bohusskolan (7-9) 184.2 (-21.9%) 55.7% (-26.4%) 9.8 (+1.9 lärare)

Läsåret 2012/2013. Rikssnitt meritvärde åk 9: 211.4                    Källa pejl.svt.se/Skolverket/SIRIS

JÄMFÖRANDE STATISTIK ÖVER ALES KOMMUNALA HÖGSTADIUM

Meritvärde Åk 9/
trend under de 
senaste 9 åren

Andel  godkända i alla 
ämnen Åk 9/trend  
under de senaste 9 åren

Lärartäthet per 100 
elever/ trend under 
de  senaste 9 åren

Under lång tid har, 
framförallt våra 
ungdomar, men 

även många andra ifrågasatt 
varför det inte har gått att 
köpa SMS-biljett för Ale 
kommun. Istället har man 
varit hänvisad till den dyrare 
Göteborg ++. Vi har från 
Ale kommuns sida framfört 
detta i alla de dialoger vi har 

med Västtrafik och nu har vi 
äntligen fått gehör för vårt 
arbete. Det är inte alltid det 
blir så tydligt vad enträget 
arbete bakom kulisserna ger 
men i detta fall har vi bidra-
git till att åstadkomma en 
förbättring för många som 
åker kollektivt i Ale. 

Från och med nu finns 
det en SMS-biljett för Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd och representant för 
Ale i Delregionalt kollektivtrafikråd

Äntligen SMS-biljett i Ale!

Bohus Centrum.


