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Din Lokaltidning

Odling på torget
 � Mitt emot den gamla 

videobutiken på Selma 
Lagerlöfs Torg odlas det 
bland annat potatis och 
morötter. Det är ett pro-
jekt av de boende på 
Gåsagången som heter 
Gåsagången gror. Lagom 
till julmarknaden på torget 
ska de dessutom öppna 
en loppis.

– Vi försöker engagera hyresgäs-
terna, säger Roland Apell från Fa-
miljebostäder om projektet.

Familjebostäder är med och stöt-
tar projektet bland annat med loka-
ler. Dessutom hjälper de till med in-
samlandet av saker till loppisen.

– Vi har gått ut med en kallelse till 
alla boende på Gåsagången. Kom-
mer barnen ut kan de locka ut för-
äldrarna.

Många av barnen i området är in-
tresserade av projektet.

Projektet startade på allvar i våras 
och de planerade på vintern vad de 
skulle odla.

I år har de bland annat odlat: 
potatis, morötter, krusbär, persilja, 
krasse, grönkål, tomater, sallader och 
hallon. Helt enkelt sådant som går 

att äta. De boende kan ta del av det 
som har odlats och behöver inte gå 
handla det som redan finns. Till näs-
ta år kommer det skyltas och struk-
tureras upp mer. På grönytan bred-
vid kommer de ha picknick.

– Vi vill få med nya hyresgäster 
som får vara med och bestämma vad 
som ska odlas, säger Roland.

Just nu är de runt 12 personer, en 
kärngrupp på 5-6 personer, som hål-
ler i projektet.

– Jag hoppas att fler får nys om 
det och engagerar sig, säger Elemi 
Bandholtz.

– Vem som helst är välkommen 

att engagera sig, säger Jenny Bram-
fors.

Projektet Gåsagången gror har 
även en grupp på Facebook.

3 december kommer de öppna 
loppis när det är julmarknad på Sel-
ma Lagerlöfs Torg. Loppisen är även 
den på Gåsagången och förhopp-
ningen är det ska bli en så stor loppis 
att de senare kan byta till en större 
lokal. Nu kommer den vara i den 
gamla tygaffären.

– Eventuellt kan det locka in folk 
att köpa julklappar, säger Roland.

Dessutom håller Elemi Band-
holtz, Jenny Bramfors och Susanna 
Rannanjärvi  i läxhjälp och pyssel-

kväll på Gåsagången på onsdagar 
klockan 18-20. Det finns ingen övre 
eller undre åldersgräns och även för-
äldrarna är välkomna.

Det är mycket på gång på Gåsa-
gången. I somras var det fotbolls-
turnering i området och det finns 
planer på nattvandringar. Nästa år 
hoppas Familjebostäder få till en 
större fotbollsturnering mot barnen 
hos andra bostadsbolag i närheten.

JONATAN HÄGG

Roland Apell, Henric Benesch, Jenny Bramfors och Elemi Bandholtz är med i projektet Gåsagången gror.

Vandalisering på förskolan Solgläntan i Kärra
 � Förskolan Solgläntan i Kärra har under flera år haft 

”besökare”, på helger och kvällstid. Flera gånger har 
de vandaliserat på skolgården. Nyligen var det inte alls 
kul för barnen och personalen när de upptäckte att det 
hänt igen. 
- Det är bedrövligt att det ska få förekomma, säger för-
skoleläraren Helen Bernhardsson

Förskolan har sju avdelningar 
med cirka 20 barn i åldrarna 0-5. 
De trivs på Solgläntan. Inte minst 
när de får vara utomhus och leka. 
Tyvärr finns det några som förstör 
för de här små. Det har hänt flera 
gången och senast i början av Okto-
ber var det dags igen. Då slogs lådan 
med leksaker i sönder. Det eldades 
på räcket och det fanns sönderslaget 
glas på gården. Till det ska läggas att 
det ofta efter helger finns både tom-
ma ölburkar och cigarettfimpar ut-

spridda lite varstans. Helen tillsam-
mans med övriga personalen vet att 
det är ungdomar som varit i farten. 
Det kan också Kärrahus intyga.

- De får gärna vara här, men de får 
absolut inte förstöra och skräpa ner 
och definitivt inte låta bli att plocka 
upp efter sig, säger Helen.

Händelsen senast är polisanmält. 
De andra gångerna har det anmälts 
till rektorn.

- Någonstans undrar jag om deras 

föräldrar vet vad deras barn håller på 
med, funderar Helen.

En berättigad fråga alla dagar i 
veckan.

Att förstöra för de små barnen är 
väl det sämsta man kan göra. På de-
ras förskola. Och tänk om det hänt 
något allvarligt med tanke på glaset 
som låg på marken.

När lokaltidningen är på besök ser 
vi hur flera leksakslådor är sönder. 
Leksakerna ligger bredvid. Några 
små barn står jämte och förstår inte 
varför det är så.

- Inte roligt för barnen att få se det 
här, säger Helen.

Nu hoppas förskolan att slippa 
fler incidenter. Att barnen får har 
sina leksaker och annat ifred. Det är 
väl det minsta man kan begära.

LEIF MARTINSSON

Vandaler på förskolan

Förskollärare Helen Bernhardsson visar upp den sönderslagna  
leksakslådan.


