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Vi har stor efterfrågan på villor och bostadsrätter i Ale.

v Utgångspris 2 650 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 142 kvm

v Tomt 2 850 kvm

v Byggt 1989
v Adress: Rösbacka Lövesik 640

v Visas mån 21/5 17.30-18.30

Gedigen välbyggd enplans timmervilla i etage med stort dubbelgarage med kontorsdel. Lantligt läge

ned naturen in på knuten.Mycket välplanerat hus med bra planlösning. Vägbeskrivning: Från Rv 45

sväng av vid rödljusen i Alafors. Följ Alingsåsvägen förbi Alafors samhälle, ca 3,8 km från Alafors. Tag

höger vid skylt Ryd. Kör sedan mot Ryd ca 5 km Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-0941

NOL

v Utgångspris 2 500 000:-

v 5 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 140 kvm

v Tomt 2 840 kvm

v Byggt 1989
v Adress: Torp 155

v Visas tis 22/5 17.30-19.00

På högt och vackert läge med utsikt över ängarna ligger denna enplansvilla i vinkel. Stort dubbelgarage

och en intredd lägenhet på tomten. Uterum i västerläge med utgång från vardagsrummet.

Vägbeskrivning:Från 45 ljussingnal vid Jysk upp till höger Tolleredsvägen kör över Göteborgsvägen

raktfram tag höger Vallmovägen sedan vänster Torpvägen. Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-1075

ÄLVÄNGEN

NÖDINGE. Förmidda-
gens regn och hagel-
skurar såg ut att grusa 
planerna för Nödinge-
skolans firande av Fri-
tidshemmens dag.

På eftermiddagen 
sprack dock himlen upp 
och arrangemanget 
kunde genomföras på 
skolgården, precis som 
det var tänkt.

Drygt 400 barn, 
personal och föräldrar 
deltog i festligheterna 
som varade i timmarna 
tre.

– Vi hade en reservplan, näm-
ligen att flytta in i sporthal-
len. Vi är dock tacksamma att 
vi kunde vara utomhus och 
ordna med våra aktiviteter 
som planerat, säger Kerstin 
Jonsson på Nödingeskolan.

Samtliga fritidshem och 
skolklubbar på Nödinge-
skolan, förskola till och med 
mellanstadiet, medverkade på 
Fritidshemmens dag.

– Detta är en dag som står 
inskriven i våra arbetsalma-
nackor. Vi försöker göra nå-
gonting varje år och vi är väl-
digt nöjda med årets arrange-
mang, säger Kerstin Jonsson.

Säckhoppning, dragkamp 
och cykelslalom var bara 
några av de lekar som elev-
erna hade att sysselsätta sig 
med. På skolgården fanns 
också olika stånd uppställda 
där det såldes växter, smyck-

en och loppisprylar.
– Dessutom hade vi ordnat 

med grillad korv och bröd som 
mellanmål till barnen. De för-
äldrar som ville vara med på 
kalaset bjöd vi på kaffe och 
bulle, säger Kerstin Jonsson.

Erik Hvenfelt tyckte att 
Fritidshemmens dag på Nö-
dingeskolan var lyckat.

– Vi har haft jätteroligt och 
lekarna var kanon, sade Erik 
till lokaltidningen.

Festligt firande av Fritidshemmens dag
– Lekar, loppis och korvgrillning

PÅ NÖDINGESKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Säckhoppning var en populär aktivitet bland barnen på Nö-
dingeskolan.

Korv med bröd som mel-
lanmål smakade förträffligt 
tyckte Philip, Felix och Chris-
tian.

Erik Hvenfelt tyckte att Fri-
tidshemmens dag var ett rik-
tigt roligt jippo.

Fritidshemmens dag hade dragkamp på programmet.


