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OMSTRUKTURERING 
av skola/förskola i Skepplanda

Ale-demokraterna arbetar 
för en bättre skola i hela Ale 
med början i Skepplanda.
Ale-demokraterna arbetar för en centralisering av skola 
F-6 till Alboskolan. Och en centralisering till Garnvindan 
av åldrarna 1-5 år där vi gärna ser en gemensam 
utveckling av Reggio Emilia-pedagogiken.

Ale-demokraterna vill med detta förslag skapa en bättre, 
tryggare och lugnare skolmiljö för barnen. Vi ser gärna 
att Alboskolan utvecklas tillsammans med föräldrar 
och lärare till en kommunal friskola. Vi vill utnyttja 
vårdcentralens hus till skolverksamhet och fritidsgård.

Detta förslag innebär:

 Att en röd tråd och trygghet skapas genom hela låg- och 
mellanstadiet.

 Likvärdig pedagogik för alla våra förskolebarn i yngre åldrar.

 Bättre utnyttjande av resurser och lokaler.

 Utveckling av Garnvindeskolan till en fantastisk utemiljö 
med grönytor för lek som berikar barnens naturintresse.

 En skolorganisation skapas istället för två.

 Effektivare utbytande av resurser som skall användas för 
utveckling av skolverksamheterna.

I SEPTEMBER 
väljer du vilken
skola du vill ha!
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Halka mitt i sommaren
Räddningstjänsten tvingades stänga av väg 1968 i höjd med Dalån förra tisdagen, då det inkommit 
larm om halka. Väl på plats kunde personal konstatera att någon spillt diesel eller olja över vägen. Det 
uppskattades till minst 20 liter och för att förhindra fortsatt halka sanerades vägen omgående.

I lördags inträffade en kollision mellan en personbil och en mindre skåpbil i korsningen Ledetvä-
gen-Björkvägen bakom kommunhuset i Alafors. Ambulans och räddningstjänst samt polis ryckte ut. 
Inga rapporter om allvarliga personskador i samband med krocken.


