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Röda Korsets Samverksråd i Ale 
inbjuder alla medlemmar till vårens

STORMÖTE
Måndag 7 maj kl. 19.00

Program:
Information om 2006 års verksamhet.
Operasångaren Rolf Nilsson sjunger 
& berättar historier på temat ”Resan i 

operettens och musikalens värld”.

Varmt välkomna!
Styrelsen

i Tudors industriområde

LUNCH 10.30-14.00
Catering, Smörgåstårtor, m m

VI FIXAR MATEN TILL

STUDENTEN, VÅRFESTEN 
& KONFIRMATIONEN

Hemma hos er eller i vår lokal

RESTAURANG

MATGLÄDJE
I NOL

TEL 0303-33 29 77
FAX 0303- 74 26 50

Nu firas Skogsmulles 
50-årsdag i hela Sve-
rige. Den 12:e och 13.e 
maj sker firandet i Lilla 
Edets kommun där Fri-
luftsfrämjandet i Lödö-
sebygden står som 
arrangör. 

Alla 5- och 6-åring-ar 
med familjer är väl-
komna att delta i kala-
set där barnen får prova 
på Mulles olika aktivite-
ter och sedan bli bjudna 
på saft och ”Mulle-bak-
elser” medan de vuxna 
serveras kaffe.

Det var friluftsledaren Gösta 
Frohm som skapade trollet 
med näverhatt 1957. Sedan 
starten har cirka två miljoner 
barn gått i Mulleskola. Skogs-
mulle har tre vänner: Laxe, 
som bor i vattnet, Fjällfina 
som lever i fjällen och Nova, 
som kommer från planeten 
Tellus. Mulle har också en 
ovän i Skräp-Maja, som skrä-
par ner och förstör.

Det finns forskning som 
visar att Mulle-pedagogiken 
är gynnsam för barns utveck-
ling. Resultaten visar att barn 

som vistas ute i naturen har 
bättre koncentrationsförmå-
ga och bättre motorik än de 
barn som huvudsakligen visas 
på en avskalad förskolegård.

Kalaset kommer att hållas 
vid Främjarstugan i Lödöse 
lördagen den 12:e maj samt 
söndagen den 13:e maj vid 
Ryrsjön i Göta. Hela famil-
jen hälsas naturligtvis väl-
kommen!

– Kalas i Lödöse och Göta
Skogsmulle fyller 50 år 
och det uppmärksammas 
över hela landet. Lördag 
och söndag, 12-13 maj, 
blir det kalas i Lödöse 
och i Göta.

SKOGSMULLE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

För femte året i rad arrang-
erades hattparad i Alafors. I 
värmande vårsol gick elever 
och lärare från Alaforsskolan 
sin traditionsenliga prome-
nad genom samhället. 

En hel del ortsbor kanta-
de gatorna där paraden drog 
fram och de fick se många 
lustiga huvudbonader.

– Eleverna har haft en väldig 
fantasi och kreativitet när de 
har skapat sina hattar, säger 
lärare Marie Albinsson.

Traditionsenlig hattparad 
genom Alafors

Söndagen den 6:e maj
Info/anmälan www.vattlefjall.se
eller till OK Alehofs kansli tel. 

0303-22 99 90 / 0709-41 55 67

Skogsmulle fyller 50 år

Imponeran-
de uppvisning 
bjöds besökar-
na kring ska-
teboardparken 
på. Inte minst 
inlinesåkarna 
visade prov på 
tjusiga hopp.

Efterlängtad parkinvigning
NÖDINGE. Skatebo-
ardåkarna har varit ett 
hotat släkte.

Överallt dit de har 
kommit har de blivit 
avvisade.

Nu har de fått en egen 
skatepark i Nödinge.

I lördags invigdes skatebo-
ardparken som är byggd där 
tennishallen en gång fanns. 
Den har varit klar en tid, 
men invigningen var ändå 
ett efterlängtat arrangemang. 
Med musik, tävlingar, lot-
terier och en allmänt festlig 
atmosfär förklarades parken 
för öppnad. I Nolin-Vire 
finns en nybildad skatebo-
ardsektion som försöker ta 
ansvar för anläggningen.

– Det har varit en lång resa 
hit och än är vi inte framme. 
Killarna behöver en ramp, en 
så kallad quarter-pipe, till. Vi 
får väl se hur vi kan hjälpas åt 
för att lösa det. Det viktigaste 
har varit att ta dessa ungdo-
mar på allvar och jag tror de 
känner att vi verkligen har 

gjort något för dom. Inte 
minst idag tror jag de känner 
sig lite bortskämda och det är 
meningen, säger Christina 
Magnusson-Wallöe som har 
dragit ett tungt lass för skate-
boardparken.

Ramperna får användas för 
skateboard och inlines, däre-
mot avvisas cyklar bestämt.

Parken har finansierats 
genom bidrag ur Vakna-
fonden, Ale kommun, Ale-
byggen och ideella krafter.

Rapbandet IMC – Två världar – med Mitchel, Lars, Sammer 
och Mikael från Nödinge sjöng egna alster när Skateboardpar-
ken invigdes. Det var ett uppskattat inslag.

UTAN INLINES

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Liveband!Liveband!
Fredag 4 maj, trubadur

Patrik Patrik 
från Hot Shotfrån Hot Shot

18 år och leg

0303-74 92 30 • Älvängen

Händer det nåt?Händer det nåt?
– Ring och kolla!– Ring och kolla!

Det är alltid Det är alltid 
nåt på G.nåt på G.

Nästa vecka...
...ja, vi är snart där. Då rap-
porterar vi bland annat från 
hopptävlingarna på Jenny-
lund, Vikingamarknaden, Tobbe 
Trollkarl, ICA 90 år, Go-kart-
tävlingar och mycket mer.


