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LILLA EDET. Förslaget 
om att lägga ner Ting-
bergsskolans högstadi-
um möter massiv kritik 
från barn och föräldrar i 
Lödöse.

I tisdags genomfördes 
en protestaktion utan-
för kommunhuset där 
politiker från de olika 
partierna skulle till att 
sammanträda.

Uppskattningsvis 400 
personer framförde 
sitt tydliga budskap till 
beslutsfattarna:

– Vi vill ha skolan 
kvar!

Med facklor och plakat kan-
trade föräldrar och barn 
trappan upp till kommunhu-
set där de politiska partierna 
från majoriteten och opposi-
tionen samlats för överlägg-
ningar på tisdagskvällen. Be-
slut i frågan låter dock vänta 
på sig till den 27 februari. 
Den enade motståndsrörel-
sen från Lödöse tar emeller-
tid alla chanser att framföra 
sitt missnöje mot det förslag 
som framförts om att eventu-
ellt lägga ned Tingbergssko-
lans högstadium.

– Nu får det vara nog med 
urholkningen av Lödöse. Vi 
flyttade från Sävedalen till 
Lödöse för tio år sedan, som 
då det var ett samhälle och 
en kommun som tycktes vär-
na sina medborgare. På den 
tiden fanns det all tänkbar 
service på orten, bland annat 
vårdcentral, folktandvård och 
så vidare. Genom att lägga 
ned högstadiet tar man död 
på det lilla som finns kvar. Jag 
fattar ärligt talat inte hur de 
tänker, säger Benita Heed, 
engagerad förälder som har 

barn i årskurs 7 på Ting-
bergsskolan.

– Det råder ingen som 
helst tvekan om att vi kom-
mer att kämpa så mycket det 
bara går för att skolan ska få 
vara kvar. Det vore förödan-
de för Lödöses utveckling om 
politikerna fattade beslut om 
att lägga ned högstadiet, sä-
ger Benita till lokaltidningen.

Fantastisk respons
Anna Chorell, som har 
lett upproret på Facebook 
och som ingår i den föräld-
ragrupp som bildats för att 
rädda Tingbergsskolans hög-
stadium, var extremt nöjd 
med hur tisdagskvällen pro-

tesaktion förlöpte.
– Vilken fantastiskt re-

spons! Att det kom så många 
föräldrar och barn visar vil-
ket oerhört engagemang det 
finns och hur viktig frågan är. 
Politikerna är till för folket 
och nu vet alla partier hur vi 
ser på saken.

Jörgen Andersson (C), 
Peter Spjuth (V) och Peder 
Engdahl (M) tog alla tillfäl-
let i akt att säga några ord 
till den samlade folkmassan. 
Sist men inte minst kom även 
kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S) ut på trappan 
sedan Lödöseborna skande-
rat: ”Ingemar kom ut! – Inge-
mar kom ut!”.

– Det finns inte så mycket 
att säga i nuläget, vi får se vad 
diskussionerna leder fram till, 
förklarade Ingemar kort.

Anna Chorell tyckte ändå 
att manifestationen gav en 
strimma hopp inför det be-
slut som ska fattas i utbild-
ningsnämnden om ett par 
veckor.

– Jag hoppas verkligen att 
politikerna tar sitt förnuft till 
fånga och låter vår högstadie-
skola vara kvar. För oss som 
bor i Lödöse är det en själv-
klarhet!

Uppskattningsvis 400 personer, föräldrar och barn från Lödöse, 
slöt upp i den protestaktion som genomfördes utanför kommunhu-
set i Lilla Edet på tisdagskvällen.

Politikern John Nordling (S) mötte Benita Heed, förälder med barn på Tingbergsskolan. Hon framförde 
sina argument varför högstadiet i Lödöse måste få leva vidare.

Unga som gamla deltog i demonstrationen. Budskapet till politiker-
na var tydligt.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) fick bemöta folkmassans 
högljudda kritik mot förslaget att lägga ned Tingbergsskolans hög-
stadium.
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