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RYKSDAMM: STOR TOMT MED 
ENKEL SOMMARSTUGA
Mkt stor tomt, 6525 m2. Nyligen anlagd väg 
fram till huset. Beläget i vackert, naturskönt 
område. Fina strövområden med bad- och 
fi skesjöar i närbelägna Risvedenområdet.  
3 km efter Skepplanda på Kvarnabovägen. 
Skyltat. Ring för personlig visning!
Beg. pris: 285.000 kr/bud.

SKEPPLANDA: 2 TOMTER 
LANTLIGT, C:A 1100 m2/styck

Två tomter under avstyckning, i Grönnäs. 
Med underbar utsikt över Göta-Älvdalen. 
Solläge hela dagen. Lantligt men ändå nära 
Skepplanda med LM-skolor, vårdcentral, 
tandläkare, simhall, affär. 50 m till busshåll-
plats. Kommunalt avlopp vid tomtgräns. 
Ring för personlig visning!
Beg. pris: 400.000 resp 450.000 kr.

NOL: BRF-LÄGENHET 
1 RUM & KÖK
Rymlig etta 3:e våningen. Bredband och 
kabelTV. I huset fi nns mindre verkstad med 
diverse maskiner. P-plats. Förening med 
god ekonomi. Månadsavgift: kr 1.688 inkl 
värme, VA. Ring för visning!
Begärt pris: Kr 295.000 
eller högstbjudande.

LILLA EDET: BRA OCH BILLIGT 
BOENDE 4 RUM & KÖK

Mycket välskött fastighet i lugnt villaom-
råde. Promenadavstånd till skolor, allmänna 
kommunikationer, affärer och kommunal 
service.  Månadskostnad vid kontantinsats 
om 100.000 kr blir c:a 4 600 kr inkl drift. 
Visning: Måndag 9/4 kl 15-16 (Egnahems-
vägen 11: Över Göta Älv mot Ljungskile, 
höger vid trafi kljus. Skyltat!). 
Beg. pris: 875.000 kr/bud.

SKEPPLANDA : 1-PLANSVILLA 
4 RUM & KÖK, 119 m2
Lättskött enplanshus med bra läge i popu-
lärt, barnvänligt område. Nära LM-skolor, 
affär,  vårdcentral, tandläkare och bussta-
tion. Simhall cirka 200 meter bort. Stor bar 
ingår! Månadskostnad vid kontantinsats 
om kr 230.000 är c:a 6 400 kr inkl drift. 
Visning måndag 9/4 kl. 13-14.
(Långa Gatan 85. Skyltat!)   
Beg. pris: 1.785.000 kr/bud.

Kvinnlig form och fägring var ett populärt ämne som Kristina Eriksson Novikova och Monika 
Kolodziej hade fastnat för.

ALAFORS. En tema-
vecka under rubriken 
”Form och design”.

Det var vad eleverna 
på Himlaskolan ägnade 
sig åt i förra veckan.

– Vi har inte längre 
elevens val på schemat 
utan har istället valt 
att ha det i projektform. 
Med facit i hand kan vi 
konstatera att det blev 
väldigt lyckat, säger 
lärare Helena Högberg.

Tolv olika inriktningar hade 
eleverna i årskurs 5-9 att välja 
bland när temaveckan ”Form 
och design” arrangerades på 
Himlaskolan.

– Eleverna hade innan vi 
skapade dessa inriktningar fått 
vara med och tycka till om vad 
veckan skulle innehålla, säger 
Helena Högberg.

Av ämnena som eleverna 
kunde välja på fanns bland 
annat musik, annorlunda 
idrotter, former i naturen, 
kvinnlig form och fägring, 

mönster och design, Latina-
merika och teknikverkstad.

– Vi har arbetat åldersin-
tegrerat och det har funge-
rat hur bra som helst. Elever-
na har varit enormt engage-
rade och det beror nog också 
på att de själva har fått vara 
med och utformat temaveck-
an, säger Helena.

Lokaltidningen gjorde en 
visit under onsdagsförmid-
dagen och aktiviteten i klass-
rummen och ute på skolgår-
den var det sannerligen inget 
fel på. Ur en av salarna ljöd 
latinamerikansk musik samti-
digt som spanskalärare Willi-
am Alevaro instruerade i sal-
sadans. I ett annat klassrum 
höll en grupp elever på med 
mode, smink och frisyrer.

– Temaveckan spänner över 
ett stort spektra och målsätt-
ningen var att det skulle finnas 
ett ämne för alla. Jag tycker att 
vi har lyckats riktigt bra, säger 
Helena Högberg som tror att 
den här typen av temavecka 
har kommit för att stanna.

På fredagen skedde re-
dovisning av de olika inrikt-
ningarna, som föregicks av 
en gemensam samling i Med-
borgarhusets aula. Senare på 
förmiddagen bjöds dessutom 
samtliga elever på påskbakel-
se och saft i hemkunskaps-
salen, som bakgruppen hade 
ordnat med.

Kläder, smink och frisyrer från olika tidsepoker. Patricia Espe, 
Anna Wadström, Linda Flodin och Nathalie Flodin bjöd på 
denna vackra utstyrsel när Himlaskolan arrangerade tema-
vecka under rubriken ”Form och design”.
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