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Förskolechef och 
verksamhetschef har 
fått informationen från 

din insändare och de arbetar 
vidare med den. Om du 
ännu inte blivit kontaktad 
av någon av dom ber jag dig 
kontakta dom.

Jag tycker det är väldigt 
viktigt att ha en dialog med 
personal och förskolechef 
om man har frågor eller syn-
punkter på verksamheten. 
De situationer och frågor 
du lyfter är allvarliga och 
viktiga och måste tas om 
hand och arbetas vidare 
med.

Angående antal platser 
på förskolan så har vi haft 
utmaningar med befolk-
ningsprognosen. Det är en 
prognos som används bland 
annat för att se hur många 
förskoleplatser och platser 
i skolorna som kommer 
behövas inom de närmsta 
fem åren.

Vi garanterar inte plats på 
önskad förskola men målet 
är att man ska erbjudas plats 
på sin boendeort (om man 
inte önskar något annat 
såklart). Hittills har vi med 
få undantag kunnat möta 
det inom de lagstadgade 4 
månaderna.

Den situationen vi har 
nu är att det fi nns väldigt 
många fl er barn i kön än vad 
prognosen sa. Därför pågår 
just nu intensivt arbete 
med att sätta upp tillfälliga 
lösningar på många orter för 
att kunna möta efterfrågan 
på barnomsorgsplatser. 
Parallellt med detta jobbar 
vi fram långsiktiga lösningar 
i form av nybyggnation.

Det fi nns ett tydligt 
uppdrag att man ska få plats 
i önskad boendeort, dvs om 
man bor i Nödinge är det 
där man ska erbjudas plats.

Elena Fridfelt (c)
Ordförande Utbildningsnämnden 

Skogens konung på besök
När Uno Boström kom hem till huset i Kvarnemaden i Kollanda, 
var konungen på besök. Med kameran som bäste vän lyckades 
Uno fånga den förvånade gästen på en fantastisk bild. Skogens 
konung hade inte heller bråttom iväg, utan lät sig stilla fotogra-
feras. Uno berättar för Alekuriren att besöken från djurens rike 
inte är ovanliga, däremot alltid lika oväntade…

Svar till
förtvivlad
mamma

Välkomna till

Friskvårdsträff
Torsdag 16 okt kl 14.00 OBS! tiden 

i Skepplanda Bygdegård

Med ett kort medlemsmöte innan
p.g.a. att inkomna motioner skall tas 

upp för beslut.

Därefter modevisning med våra 
egna mannekänger som visar 

kläder från Seniorshop.
Passa på att handla höstkläder.

Lättare förtäring

Lotteri
Anmälan till Laila 74 14 78  

senast 10 oktober

Välkomna!

PRO Ale Norra

PRO ALE NORRA

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE KULTURRUM
TORSDAG 30 OKT KL 19.00

GUDSHJÄLMEN
EN DRAMATISK KOMEDI OM RELATIONER, KÄRLEK OCH RELIGION

ÄLVÄNGEN. I lördags 
var det Ballonglördag i 
Älvängen.

En nyhet för året 
var Ballongloppet – en 
löpartävling för både 
stora och små.

Som arrangör stod Ale 
90 IK.
Det var vackert höstväder 
och således strålande förut-
sättningar när Ballongloppet 
hade premiär. Klockan elva 
gick starten för barnen och 
en timme senare stod vuxna 
deltagare redo att ge sig iväg.

Barnen sprang 1,6 kilome-
ter. 28 deltagare räknades in. 
Hanna Hallberg var först i 
mål av tjejerna och Vincent 

Hägnell var snabbaste kille. 
Efter målgång delade Coop 
Extra ut kanelbullar och 
mjölk.

Intresset var inte lika 
stort i vuxenklassen. Endast 
sju löpare anmälde sitt del-
tagande. Daniel Tidholm 
tillryggalade den knappt fem 
kilometer långa sträckan på 
fi na 15.30. Snabbaste dam 
var Johanna Tidholm som 
klockades på 19.00.

– Arrangörsmässigt är vi 
väldigt nöjda. Ett stort tack 
till Älvängens Företagar-
förening som var med och 
stöttade upp på olika sätt. 
Förhoppningsvis kan Bal-
longloppet bli en tradition 
och vi siktar på fl er deltagare 

nästa år, säger Göran Tilly i 
Ale 90 IK.

JONAS ANDERSSON

Premiär för Ballongloppet
Starten har just gått för Ballongloppet.

Hanna Hallberg springer i mål 
på lätta ben.

Alva Sjöholm, 3 år, fick drag-
hjälp av mormor Elisabeth 
Bryfors och lillasyster Selma.
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