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Förskola
i Töllsjö
ifrågasatt
Inför en publik av Töllsjöbor diskuterade kommunfullmäktige i Bollebygd i går revisorernas
förslag att ompröva nybyggnation av en förskola i Töllsjö.
Kommunens revisorer väckte ärendet inför
gårdagens möte i fullmäktige.
Skälet är dels att det den
1 juli införs en barnomsorgspeng som följer barnet, dels
att kommunens skatteprognos sedan beslutet togs har
försämrats med cirka 4,4
miljoner kronor (9,9 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2009).
De ville att fullmäktige
prövar om det alls skall investeras i förskolor innan
konsekvenserna av den nya
lagen synliggjorts.
Töllsjö.

Kumria Mehmed, Carola Sörman, Ingalill Tejder, Anita Jisvall och i bakgrunden Gabrielle Troli tar in naturens kraft.
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De läker smärtan i naturen
Smärta kan påverka livet
starkt, men den är inte
hela livet. I åtta veckor
har fyra kvinnor gått en
kurs hos Ingalill Tejder
på Sjökullen i Olsfors och
fått verktyg att hantera
smärta.

Olsfors. Gruppen har upp-

levt alla slags väder under
onsdagarna på den idylliska Sjökullen. Då de började
den 27 april var det värmebölja och sedan har det varit
regn, blåst och till och med
storm.
– Det är lite häftigt att känna naturens krafter, säger
Anita Jisvall.
Hon är kurator på Borås
sjukhus och har mött deltagarna i sitt arbete med
somatiska
(kroppsliga)
sjukdomar. De har alla en

» Bollebygd 7 dagar
TORSDAG
Rävlanda: Rävlandaträffen, valfri aktivitet. Björkelid kl 10.30.
Hindås: Middagsbön och soppa. Församlingshemmet kl 12–
15.
Rävlanda: Secondhand. Missionskyrkan kl 15–18.
Töllsjö: Boule. Holmängen kl
16.
MIDSOMMARAFTON
Hindås: Midsommarfest med
Hindås dansgille. Stången reses kl 12. Dans kring stången,
uppvisning av folkdanslag, pon-

smärtproblematik, men av
olika orsaker. Då Ingalill Tejder frågade om hon kunde
plocka ihop en grupp till en
smärtkurs svarade hon ja direkt.
– Jag har förmånen att min
chef lät mig vara med på hela
kursen för att kunna köra
deltagarna hit, säger hon.
Att jag har varit med på samma resa som de är en fördel
i fortsättningen. Mitt mål är
att inte behövas, men livet är
som livet är.
Anita Jisvall känner Ingalill Tejder sedan 1994, då
Ingalill började utbilda sig i
friskvård. Nu har Ingalill precis gått en 40-poängsutbildning till naturterapeut och
det ingick i utbildningen att
leda en grupp.
På Sjökullen har gruppen
arbetat med avslappningsövningar och meditationer.

De har gjort övningar för att
öka närvaron i nuet, såsom
att blunda och skicka runt
föremål och bara känna på
dem.
De har talat kring olika teman varje gång, såsom tacksamhet. Vad har jag att vara
tacksam för? Affirmationer
är ett annat verktyg.
– Det är ett sätt att fokusera
på det positiva istället för det

nyridning, fiskdamm, bollkastning, tombolor, servering mm.
Rotundan kl 12–15.
Rävlanda: Midsommarfirande med hembygdsföreningen.
Stången kläds från kl 10. Tag
med barn och blommor. Dans
kring stången kl 15 och kl 16.
Kaffe med hembakat, tombola, chokladhjul, fiskdamm mm.
Hembygdsgården kl 15.

servering. Godishjul, tombola, ankäggsrace. Töllsjö IF. Holmängen kl 12.30.
Bollebygd: Midsommarfirande med hembygdsföreningen. Bind kransar och klä stången från kl 9.00. Parken öppnar
14.00 med bland annat servering. Hällbakat bröd. Stången
reses 15.00. Därefter sång, lekar och dans. Hembygdsparken
kl 9 och 14–17.

MIDSOMMARDAGEN
Hällingsjö: Drive in-bingo med
Hällingsjö IF. Björkängsvallen
kl 14.
Töllsjö: Midsommarfirande. Inleds med friluftsgudstjänst, E
Berglund. Därefter firande och

som är jobbigt, säger Ingalill Tejder.

Själen mår bra
Jag tänker inte lika mycket på
smärtan nu, utan prioriterar
det som är viktigt, säger deltagaren Carola Sörman. Jag
ser vad som ger energi och
vad som tar energi.
– Själen mår bra av att vara
här, säger Gunnel Eriksson.

» Sjökullen i Olsfors
Ingalill Tejder var gymnasielärare i 22 år innan hon i företaget
Kroppskonst förverkligade sin dröm, att hjälpa människor som mår
dåligt att förstå och själva ta ansvar för sina liv. Hon har arbetat med
intuitiv (taktil) massage på behandlingshem, gymnasieskolor och
förskolor samt håller kurser i massage/beröring för barn/ungdomar. För närvarande arbetar hon med friskvård på Kunskapens hus
i Skene för personal och elever. På sommaren kravodlar hon grönsaker och leder kurser på Sjökullen.
Nu avslutar hon en högskoleutbildning, ”Naturen som resurs för
hälsofrämjande och rehabilitering”. µ

SÖNDAG
Älgtjärn: Våffelkafé. Underhållning, kulturstig och lotterier. Älgtjärns hembygdsstuga
kl 16–18.
Gesebol: Friluftsgudstjänst. E

Berglund, sång Tomas och Annika Pettersson. Medtag kaffekorg. Himmelstorp kl 15.
MÅNDAG
Rävlanda: Rävlandaträffen,
tipspromenad. Björkelid kl
10.30.
Töllsjö: Boule. Holmängen kl 16.
Sommarkafé med Bollebygds församling. Sång, musik,
andakt, kaffe och glass. Bollegårdens allrum kl 15.
TISDAG
Hindås: Öppet hus, inleds med
bön i kyrkan därefter samvaro
med kaffe. Församlingshemmet
kl 12–15.

. . .

Samhörigheten i gruppen
och att få känna och lukta på
naturen är en lisa för själen.
Läkande kraft
Övningarna kunde kanske
ha gjorts på sjukhuset.
– Men det hade inte varit detsamma, säger Kumria
Mehmet. Jag är så tacksam att
ha fått vara med i gruppen.
Jag var orolig att inte mitt
språk skulle räcka till men
känner mig hemma här.
– Naturen i sig har en läkande kraft, säger Gabrielle
Troli. Och vi är en lagom stor
grupp där alla får utrymme.
Deltagarna känner att de
nu har verktyg att hantera
stress och smärta även på
egen hand. µ

Anne Engström
anne.engstrom@bt.se
033-20 60 51

Hällingsjö: Tisdagskafé för daglediga. Idrottsgården kl 14.30–
16.
Töllsjö: Drive-in-bingo. Töllsjö Bingoallians. Holmängen kl
18.45.
Bollebygd: Prova på vattenskidor. De som har gårdskort på
ungdomsgården betalar 20 kr.
Grillad korv. Ta med badkläder,
våtdräkt mm kan lånas. Först till
kvarn, anmälan till ungdomsgården. Ullasjön (cirka 3 km
upp i skogen efter Forssa) kl 15,
skjuts från ungdomsgården kl
14.30.
ONSDAG
Hindås: Hindåsträffen för dag-

Egen byggnad
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Karlsson (C) tycker det vore dålig
ekonomisk hushållning att
inte bygga. Det är bättre att
amortera på en egen byggnad än att hyra dyra paviljonger.
Rolf Söderlund (S) påminde om att då beslutet togs i
Töllsjö tog S-gruppen upp
att förutsättningarna redan
då hade ändrats och förslaget var att skjuta upp bygget.
Även Peter Rosholm (S) talade mot bygget, medan David
Brorsson (M), Elving Johansson (C) och Göran Holmén
talade för det.
Inget nytt beslut
Kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson
(M) påpekade att eftersom
revisorernas förslag var ett
informationsärende kräver
ett eventuellt beslut 100 procent av kommunfullmäktiges röster. Följden blev att
inget nytt beslut kunde tas
och det tidigare beslutet att
bygga förskolan alltså kvarstår. µ
Anne Engström
anne.engstrom@bt.se
033-20 60 51

lediga. Bingo och fika. Banklokalen ”Valvet” kl 11.
Töllsjö: Sommarkafé och öppen
förskola. Församlingshemmet
kl 10–12.
Mölnlycke: Gammaldans med
Hindås dansgille till Ragnar Nilssons. Blåbärskullen kl 19.30–
22.30. µ

Innehållsförslag till Bollebygd 7
dagar ska vara hos Bollebygdsredaktionen senast onsdag förmiddag, före publiceringsdagen
torsdag. För kontaktvägar, se
längst upp på sidan.

