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NOL. Bredband och 
grannsamverkan i all 
ära, det var diskussio-
nen om skolans fram-
tid som väckte störst 
intresse hos besökarna.

Frågorna var många 
eftersom Nolskolan 
fortsättningsvis även 
ska omfatta elever i 
årskurs 6.

En viss oro kunde 
skönjas när den intillig-
gande grusplanen, vid 
punkthusen, tas i an-
språk för en ny förskola.

Ortsutvecklingsmötet i Fol-
kets Hus drog ut på tiden. 
Anledningen var att den ut-
lovade punkten om skolan 
hade fallit bort från dag-
ordningen och kom upp till 
diskussion först i slutet av 
kvällen.

– Vi kommer gärna till-
baka till hösten och be-
rättar mer om vår skol-
strukturstudie, förklarade 
Utbildningsnämndens ord-
förande respektive vice ord-
förande, Elena Fridfelt (C) 
och Dennis Ljunggren (S) 
vilket välkomnades av åhö-
rarna.

Någon ansvarig tjänste-
man från skolverksamheten 

fanns inte på plats varför de 
båda politikerna fick ge in-
formation utifrån sin hori-
sont. Det kommer att ske en 
del förändringar i Nol inom 
den närmaste tiden avslöjade 
Elena Fridfelt.

– Högstadiet på Himla-
skolan läggs ner och slås ihop 
med Nödinge. Det innebär 
att eleverna i årskurs 6 kom-
mer att få gå kvar på Nolsko-
lan, som redan idag upplevs 
som lite trångbodd. Det som 
då sker är att Noltorgets för-
skola avvecklas och lokalerna 
kommer att kunna användas 
till skolans verksamhet.

Ny förskola
Vidare berättade Elena Frid-
felt att Nolhagens förskola 
är i så dåligt skick att den 
kommer att rivas.

– Det är i fel i grunden 
och byggnaden sjunker. Den 
kommer att rivas och ersättas 
med en ny förskola på grus-
planen vid lägenhetsområdet 
här intill. För det krävs en 
detaljplaneändring. Vi hopp-
as att förskolan ska kunna stå 
klar hösten 2016. Eventuellt 
kan det bli tal om en tillfällig 
paviljonglösning innan dess.

Direkt kom frågor om 
grusplanen som används 
frekvent i gymnastikunder-
visningen eftersom gym-
nastiksalen är förhållandevis 
liten.

– Hur tänker ni? Att ha en 
årskurs 6-klass med ett 20-
tal elever som ska ha idrott 
i den lilla gymnastiksalen 
fungerar inte. Ni kan inte ta 
grusplanen i anspråk för en 
ny förskola och inte ersätta 

med en alternativ yta, sade 
en förälder i församlingen.

Något löfte om en ny 
idrottshall eller näridrotts-
plats kunde inte politikerna 
ge, men Dennis Ljunggren 
gav följande besked.

– Det sker en lokalut-
redning inom grundskolan. 
Oavsett politisk färg kan jag 
säga att när en ny skola ska 
byggas nästa gång så funde-
rar man på Nol.

På en direkt fråga om 
kommunens grundskoleele-
ver ska erbjudas gymnastik 
på lika villkor blev svaret:

– Absolut!
Kommunalrådet Mikael 

Berglund (M), som fanns i 
publiken, bemötte kritiken 
om att all satsning sker i Nö-
dinge och i Älvängen och att 
Nol hela tiden utgör undan-
taget.

– Jag vet att den känslan 
finns här och respekterar att 
ni känner så. Fokus ligger på 
Nödinge och Älvängen som 
är kommunens två centralor-

ter, det finns ett fullmäktige-
beslut på det. Övriga orter 
ska emellertid också leva, 
men en likvärdighet kommer 
vi aldrig att nå. Däremot ska 
vi ha gymnastikmöjlighe-
ter som är tillfredsställande 
för barnen i Nol, förklarade 
Berglund.

– Ta konstgräsplanen som 
exempel. Där skulle Noläng-
en varit först ut, men priori-
teringslistan ändrades. När 
det väl blev konstgräs så blev 
det ingen plan med fullstor-
lek, suckade en mötesdelta-
gare.

– Jag tyckte vi hittade en 
bra lösning till slut ändå. Det 
var markförutsättningar som 
satte käppar i hjulet för oss, 
ansåg Mikael Berglund.

Fiber
Ämnena som behandlades 
före kaffepausen var fiber 
på landsbygden med bred-
bandssamordnare Per Pers-
son och grannsamverkan 
med Lotti Klug. Driftschef 

Gustav Nilvall gavs ock-
så utrymme att presentera 
kommunens nya tjänst – Fixa 
min gata.

JONAS ANDERSSON

Skolfrågan sparades till sist

På grusplanen bredvid punkthusen planeras det för en ny för-
skola.

Utbildningsnämndens vice ordförande Dennis Ljunggren (S), brotts- och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug, och Utbildningsnämndens ordförande, Elena Fridfelt (C), fick alla svara på frågor i sam-
band med ortsutvecklingsmötet i Nol.
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NOL. Företagarna Ale 
omvalde Peter Tifelt 
till ordförande på ons-
dagens årmöte i Nols 
Folkets Hus. Lars-Ove 
Hellman, Alebyggens vd, 
hade som vanligt ärna att 
svinga klubban när FR 
samlades för att fastställa 
årsresultat, verksamhets-
berättelse och planerna 
för det kommande året. 
Det konstaterades att 
125 Aleföretagare idag 
är medlemmar i riksor-
ganisationen, en siffra 
som har varit tämligen 
konstant de senaste åren. 
Företagarna kommer 
fortsätta verka för ett bra 
nätverkande medlemmar-
na emellan kryddat med 
ett antal större aktivite-
ter. Det största 2014 blir 
näringslivsgalan i Surte, 
torsdag 24 april, där FR 
Ale är medarrangör.

Årsmötet valde följan-
de styrelse: Peter Tifelt, 
ordförande, Barbro Er-
icsson, vice ordförande, 
Christina Schmeikal, 
Camilla Sporre, Mikael 
Kvarnmark och Göran 
Tilly.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tifelt 
omvaldes

 Peter Tifelt omvaldes  
 till ordförande för  
 Företagarna Ale. 

PRO, Pensionärernas riksorganisation, lyfter de viktigaste frågorna för alla äldre under
valåret - var fjärde väljare är pensionär. Kom och prata med oss och hör vad vi gör för
att skapa en bättre vardag för dagens och morgondagens pensionärer. Läs mer på pro.se

SYDVÄSTRA GÖTALAND

VÄLKOMMEN TILL ETT ÖPPET MÖTE INFÖR VALET 2014.

– Ortsmötet i Nol drog ut på tiden

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Tel: 0303-249 250
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen kommer att hållas på torsdagar 
klockan 18.00 - 20.00 i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler i Kungälv med start 
torsdagen den 24 april 2014.

Vi kommer bland annat att lära oss om våldets 
normaliseringsprocess, härskarteknikerna samt 
kvinnojourens arbete.

Vi vänder oss till Dig som är intresserad av att bli 
engagerad i kvinnojourens verksamhet. 

För mer information och anmälan kontakta 
oss på telefon 0303-249 250 eller via e-post 
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

VÄLKOMMEN  
hälsar vi på kvinnojouren!

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
anordnar en studiecirkel under våren 2014


