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LÖDÖSE. På torsdag 
kväll vet vi svaret.

Då fattar Utbildnings-
nämnden beslut om 
framtiden för Ting-
bergsskolans högstadi-
um.

– Skulle det bli ett 
negativt besked så 
kommer vi att överkla-
ga till förvaltningsrät-
ten, säger Anna Chorell 
som ingår i den föräld-
ragrupp som bildats för 
att rädda Tingbergssko-
lans högstadium.

Det är otvivelaktigt den he-
taste frågan i kommunen just 
nu. Ska Tingbergsskolans 
högstadium få vara kvar eller 
läggas ner?

– Vi hoppas naturligtvis 
att politikerna tar sitt förnuft 
till fånga och låter högstadiet 
få vara kvar. Annars vore det 
förödande för utvecklingen 
av den södra kommundelen, 
säger Anna Chorell.

Centerpartiets gruppleda-
re Julia Färjhage fick inget 
gehör för sin interpellation, 
som var ställd till Kom-
munstyrelsens ordförande 

Ingemar Ottosson (S), om 
att ärendet gällande Ting-
bergsskolans framtid skulle 
avgöras i kommunfullmäk-
tige och inte i Utbildnings-
nämnden. Ingemar Ottosson 
kommenterade sitt ställ-
ningstagande på det senaste 
fullmäktigesammanträdet.

– Beslutet om högstadiets 
organisation är viktig. Men 
avser inte en sådan principi-
ell fråga som fullmäktige ska 
besluta om.

– Att Ingemar Ottosson 
inte anser att frågan är av 
sådan vikt att beslutet ska 
fattas i fullmäktige är både 
uppseendeväckande och be-
klagansvärt. Vi tror på en ut-
veckling i Lödöse och kom-
mer att kämpa för att bevara 
Tingbergsskolans högstadi-
um, säger Julia Färjhage.

Anna Chorell har inga 
bra vibbar inför torsdagens 
beslut, men vet samtidigt att 
stridslystheten är starkare än 
någonsin i föräldragruppen. 
Det råder febril aktivitet på 
den facebooksida som föräl-
dragruppen har startat. Anna 
och hennes kompisar tänker 
inte tiga still om nedlägg-
ningen blir ett faktum.

– Absolut inte! Vi tänker 
kämpa in i det sista och pla-
nerar för diverse aktiviteter, 
avslutar Anna Chorell.

På torsdag fattar utbildningsnämnden beslut om Tingbergsskolans högstadium.

Centerpartiets gruppledare Julia Färjhage.
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Högstadium i
Lödöse eller inte?

Nu skall vandringsleden 
genom Hjärtum beskrivas

Den 14 mars har Hjär-
tums hembygdsförening 
årsmöte. Det blir lite av en 
kick-off för arbetet med 
vandringsleden Lödö-
se-Lilla Edet-Ström-Hjär-
tum-Trollhättan-Väners-
borg. Projektledaren Bo 
Björklund kommer att 
berätta och visa bilder 
från El Camino i Spanien 
och från de tre lederna 
som strålar ut från Lödöse 
mot Göteborg, Skara och 
Vänersborg.

På ledernas hemsida 
(www.lodose.eu) finns 
texter och bilder där alla 
som är intresserade av 
natur och historia kan 
fördjupa sig. Tanken är att 
det skall bli likadant för 
leden genom Hjärtum. Då 
behövs det kunskaper och 
bilder, gärna gamla bilder. 
Det kan bli en spännande 
berättelse och en upplevel-
se för alla som kan och vill 
vara med.

Om Manfred Svenungsson hade levt hade han säkert hjälpt 
till att berätta om Hjärtumstrakten.


