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nyheter

Förskolan ”Mother
goose” slår igen
Förskolechefen: ”Kommunen mobbade mig”.
Förskolan Mother
goose i Agnesberg stängs den 31
juli. Det meddelade
ägarna nyligen i ett
brev till föräldrarna
till de cirka 60 barn
som går på förskolan.

– Jag vill inte stänga men
jag orkar inte med detta
mer. Jag är mobbad, trakasserad och utsatt för ett
myndighetsövergrepp från
Solna stads sida, säger hon.

sport

De väcker liv
i klassiska
”Åsa-Nisse”
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w Mother Goose i Agnesberg har för få högskoleutbildade i personalen

Dagiset
mister
tillstånd

För andra gången dras tillståndet in
för förskolan Mother Goose. Skälet
denna gång är framför allt att bara
en i personalen har lämplig högskoleutbildning och att personalomsättningen är hög.
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Hon anser att kritiken från
Solna stad och all medial
uppmärksamhet kring förskolan har gjort att barnen
är för få inför höstterminen
för att det ska gå att få ekonomi i verksamheten.
Hon uppger att förskolan
har gjort stora förändringar
och anställt förskollärare.
– Av 18 anställda är nio
förskollärare eller lärare
och tre är barnskötare, säger Joanna Asplund.
Hon känner sig motarbetad av kommunen.
– Man kan inte ändra allt
över en natt. Det tar tid att
anställa då det är brist på
förskollärare, och de som
har jobb har uppsägningstid.

Förskolan blev av med sitt
tillstånd för andra gången
i december 2010 sedan en
inspektion visat på hög personalomsättning och för lite
utbildad personal. Förskolan överklagade beslutet till
förvaltningsrätten.
I väntan på att ärendet
ska tas upp har förskolan
rätt att fortsätta driva sin
verksamhet.
Grundaren
Joanna Asplund känner sig
dock tvingad att stänga förskolan.

kultur/nöje

AIK-stjärna
friad för bråk
med supporter

Damberg
kan bli ny
s-ledare
Nuder, Östros och Österberg. Så
har toppkandidaterna för att ta
över efter s-ledaren Mona Sahlin
hittills sett ut. Men nu har en ny
kandidat seglat upp i topp på listan – Mikael Damberg – som är
från Solna.
Enligt vadslagningsfirman Ladbrokes ger Damberg endast 2
gånger pengarna, vilket kan jämföras med 34 gånger pengarna
för Ylva Johansson.
Anledningen till att han seglat upp i topp kan vara hans tydliga uttalande på Facebook förra
veckan om att han ”verkligen vill
vara med och ta ansvar för den
nystart som partiet behöver.”

Laura, 85,
anmäler
p-bolaget
Laura Vianden är säker på att
hon betalat sin p-avgift i Solna
centrum, och hon har ett kvitto
som styrker det. Men Europarks
fakturabolag ger sig inte och har
lämnat p-boten till inkasso. Laura tänker svara med polisanmälan.

Lokaltidningen Mitt i den 22
februari
2011. stoltaste stad!
Solna - Sveriges
Dominic Steadman, 5 år, pratar både svenska och engelska. ”Eftersom hans pappa är från Australien
passar det bra att han går på Mother Goose”, säger mamma Michaela Sobasjnikov. Foto: MAlin HEDEnäS

l Mikael Love Lind
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Gå med i vår facebookgrupp:
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Vad som kommer att hända med barnen som går på
förskolan i dag är oklart.
– De som vill kan få plats
på någon av våra andra förskolor, säger Joanna Asplund som driver förskolor
även i Kista, på Kungsholmen och på Gärdet.
Solna stad uppmanar
föräldrarna till de barn
som står utan plats att snarast ställa sig i kommunens

barnomsorgskö. Enligt skollagen har kommunen skyldighet att erbjuda förskoleplats inom fyra månader.
– Vi har inte plats att
ta emot 42 barn, som det
handlar om i dagsläget, i
den kommunala verksamheten. Hur det ser ut i höst
är en annan sak, säger Birgitta Callenblad, förskolechef i Solna.
– Att en enskild förskola
väljer att lägga ner så här på
en gång har aldrig hänt tidigare, säger hon.
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Birgitta Callenblad  är inte
inblandad i fråntagandet
av tillståndet och kan inte
uttala sig om kritiken mot
Solna stad. Lokaltidningen
Mitt i har sökt chefen på
barn- och ungdomsförvaltningen utan framgång.

Tillsammans kan vi halvera antalet hjärtattacker på
tio år. Forskarnas mål är att halvera dödstalen och
på sikt besegra hjärtsjukdomarna. De är på god
väg! Men för att nå målet måste de få mer resurser.

l Mikael Love Lind

H JÄRTS JUKDOMARNA SKA BESEGRAS

mikael.lind@mitti.se
tel 550 550 92

Ring 0200 - 89 19 00

eller pg 90 91 92-7 eller www.hjart-lungfonden.se

Vi styckar och packar
allt kött i butiken

Pensionärsrabatt
5% onsdagar

Telefon: 08-514 833 80 • Gustav III:s Boulevard 47, Frösunda

Mån-fre 8-21 Lör-Sön 9-21

Fläskfilé

Entrecôte

Kassler

Flintastek

Lantkorv

69

69

39

39

19

Färsk, hel
Estland

Färsk, hel
Irland

90

90
/kg

Rödspättafilé
Färsk
NordostAtlanten

kg

90
/kg

90

/kg

Garant
Grevé 28%
Herrgård 28%
Präst 35%

Sverige, klass I

/kg

Scan, hel ring
800 gram

90
/st

Veckans korTVara

59

9

Wienerbröd/
Bullar

90

Isbergssallad

14

Spanien/Italien
klass 1

90

Ost

99:-

Persikor/
Nektariner

/kg

Marinerad
Scan, Sverige

Färsk, Tyskland
Ekhaga

90
/kg

Findus, frysta
400-420 g
Max 2 st/kund

kg

Tomater
Sverige, klass I

14

90
st

Bananer

14

90
/kg

Mellanamerika

9

Priserna gäller under vecka 26 med reservation för slutförsäljning.Välkomna önskar Staffan Roosmark med personal.

90
/kg

