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Bollebygd växer 
mest i Sjuhärad
Bollebygds befolknings-
ökning första halvår-
et 2010 var snabbast i 
Sjuhärad, och bland de 
snabbaste i landet räknat 
i procent.

BolleBygd. – Mycket gläd-
jande siffror, säger kom-

munstyrelsens ordförande 
Christer Johansson (M).

Han säger att det är gläd-
jande att Bollebygds befolk-
ning ökar av två skäl. 

Dels är det förstås bra för 
ekonomin eftersom varje 
invånare är värd en summa 
pengar i skatteintäkter. Dels 
är det ett kvitto på att Bol-

lebygd är en attraktiv kom-
mun.

Bollebygds mål är en be-
folkningstillväxt på 1,5 pro-
cent per år. 

Prognosen var att Bolle-
bygd i år skulle ha 8308 in-
vånare den 1 november, det 
datum då man mäter be-
folkningen för tilldelning av 

skatteintäkter. Första halv-
året i år har Bollebygd ökat 
med 83 personer, eller 1,01 
procent och invånarantalet 
nådde upp till 8 336 perso-
ner.  

Bollebygd är den enda 
kommun utanför Stock-
holm/Uppsalaområdet som 
ökar mer än en procent och 

är nummer sex i landet i be-
folkningstillväxt.

Lägenheter
– Tillväxten kan ha att göra 
med att det äntligen byggs 
lägenheter i Bollebygd och 

villor frigörs för barnfamil-
jer som vill flytta hit, säger 
Christer Johansson. µ
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  Befolkningsökning   
Folkmängd den 30 juni 2010 och ökning/minskning under första 
halvåret 2010
Kommun  Folkmängd Ändring               Procent
Bollebygd  8336  83 1,01
Borås  102822  364 0,36
Herrljunga 9356  8 0,09
Härryda  34198  191 0,56
Mark  33829  8 0,02
Svenljunga 10282  - 9 - 0,09
Tranemo  11615  - 7 - 0,06
Ulricehamn 22831  78 0,34
Vårgårda  10913  - 54 - 0,49

Under helgen har bron vid 
infarten till Töllsjö från 
Bollebygdshållet bytts ut. I 
dag öppnas vägen åter för 
trafik.

Töllsjö. Vägen stängdes av 
i fredags och under helgen 
fick de som skulle från Bol-
lebygd till Töllsjö eller vida-
re mot Alingsås – eller mot-
satta riktningen – välja en 
annan väg.

Lennart Nylund, arbets-
ledare på Svevia som ut-
fört arbetet åt Trafikverket, 
berättar att det gamla rö-
ret där vattnet rann under 

bron var rejält rostigt och 
nu har bytts mot ett nytt.

– Det här röret kommer 
att hålla ett 80-tal år, säger 
han.

Det nya röret väger 14 ton 
och är 22,8 meter långt och 
är vidare än det gamla, vil-
ket kommer att minska is-
problemen på vintern.

Daag Härling, byggleda-
re på Trafikverket var och 
inspekterade arbetet i går. 
Han räknar med att vägen 
kan öppnas igen någon 
gång under dagen i dag. µ
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Brobyte klart i Töllsjö

Det gamla rostiga röret under bron i Töllsjö har bytts ut.
FOTO Anne engsTRöm

  Politik till frukost   

I går morse möttes alla resenärer på Bollebygds station av 
moderaterna Rune Kennborn, Margaretha Malmsjö och Han-
na Malmsjö som delade ut påsar med morgonfika och infor-
mation om partiet. Rune Kennborn knackade till och med på 
och gav tågpersonalen påsar. FOTO Anne engsTRöm

På fredag är det skolstart 
för eleverna i Bollebygds 
skolor, men för lärarna 
började skolan redan i 
går, med en utbildnings-
dag om kulturmöten och 
om språkutveckling för 
tvåspråkiga elever.

BolleBygd. Eleverna har 
några dagar kvar av som-
marlovet, men för lärarna 
består denna veckan av pla-
nering inför läsåret.

I går samlades alla lärare 
i Bollebygds kommuns sko-
lor, från F-klass till klass 9, 
till gemensam utbildning. 
Läraren/författaren Anna 
Melle talade om kulturmö-
ten och Anniqa Ring Sandell 
från Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk ta-
lade om språkutveckling.

Självupplevt
Anna Melle är kristen assy-
rier från Turkiet, och svensk 
medborgare sedan flera år. 
Hon har själv upplevt att 
komma som flykting och 
möta en annan kultur.

– Flyktingar är en hetero-

gen grupp, säger hon. Störst 
problem att anpassa sig får 
lågutbildade från länder 
med annan samhällsstruk-
tur.

Anna Melle säger att Sve-
rige är ett individualistiskt 
samhälle där folkets institu-
tioner ger en grundtrygghet 
och alla kan klara sig själ-
va, medan många flyktingar 
kommer från kollektivistiska 
länder där staten är korrum-

perad och man är beroende 
av sin familj för att överleva. 
Hon anser att hedersproble-
matiken är en värdegrunds-
fråga som skolpersonal mås-
te våga diskutera.

Markering
Den som har flytt känner ett 
behov av att markera sin et-
nicitet och kultur och det 
måste svenskarna respek-
tera, men samtidigt utifrån 

värdegrunden och demo-
kratiska idéer förklara att 
det finns saker som inte är 
lagliga i Sverige. Den största 
kulturkrocken är ofta mel-
lan föräldrar och barn, då 
barnen snabbare tar till sig 
det svenska.

Anniqa Ring Sandell lät 
lärarna diskutera mycket i 
grupp, bland annat om man 
skall tillåta att en elev eller 
en lärare har burqa eller ni-

cab. Hon talade mycket om 
skillnaden mellan att under-
visa i svenska eller i svenska 
som andraspråk. 

Alla nivåer
Det är viktigt att lärare på alla 
nivåer arbetar för att eleven 
får en funktionell språkbe-
härskning.

Utbildningschef Mar-
tin Barkstedt jobbade för 
många år sedan i Hammar-

kullen i Göteborg. Han säger 
att Bollebygd nu står inför 
att bygga upp det som se-
dan länge finns där då man 
får fler barn med utländsk 
bakgrund och kommunen 
nu tar emot flyktingar. Där-
för är gårdagens föreläs-
ningar så viktiga. µ
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Kultur- 
möten 
tema för 
lärare

En kulturfråga kanske. På Anna Melles föreläsning var de två främsta raderna nästan tomma. FOTO Anne engsTRöm


