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I söndags korades vinnar-
na av Repslagarmuseets årliga 
teckningstävling på temat 
Ivar Arosenius. Ett 100-tal 
bidrag hade inkommit. 

I mellanstadiegruppen 
röstade publiken fram en fin 
färgglad, ömsint teckning av 
Emma Qvarford från Ma-
denskolan årskurs 5. Emma 
har lyckats väl med att tolka 
Ivars svårmod och hans för-

tvivlan över sin sjukdom, blö-
darsjukan, och samtidigt hans 
stora kärlek till sin dotter 
Lillan.

Vinnaren i lågstadiegrup-
pen var ett samarbete mellan 
Fennie Gistedt och Elin
Johansson, Alaforsskolan. 
De hade gjort en humoris-
tisk teckning. I mitten ståtar 
Ivar Arosenius tittandes snett 
bakåt på Lillan som rider på 

en katt. Runt om honom har 
flickorna målat en mycket fin 
ram bestående av många små 
bilder med motiv från Ivars 
sagovärld, bland annat ”Katt-
resan”.

Prisutdelningen förrätta-
des av Tore Berghamn, vice 
ordförande i Utbildnings- 
och kulturnämnden. Priser-
na bestod av att teckningarna 
troligtvis kommer att tryckas 
upp som affisch och använ-
das i museets marknadsfö-
ring, samt 2000 kronor som 
flickorna får till sin klass att 
göra något trevligt för.

Direkt efter prisutdelning-
en invigde Tore Berghamn 
”Nu nalkas ljuva sommar”, 
akvareller av Elisabeth
Karlsson. Mycket praktfulla 
färgglada stora akvareller som 
man blir glad av. De är så fina 
att de måste ses. Utställning-
en finns på Repslagarmuseet 
fram till den 12:e juni.

JONAS ANDERSSON

– Och ny utställning invigdes

Vinnaren i mellansta-
diegruppen, Emma 
Qvarford, som fick 
ta emot pris av Tore 
Berghamn.

Det är vi
som säljer

villor
i ditt

område.
Linda JohanssonLinda  Johansson Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

HÅLANDA
Visning den 26/5 ring för bokning
Vackert belägen villa i vinkel med härlig 
trädgårdstomt om 2610 kvm. Nära till 
badplats och kommunikationer.
88 kvm fördelat på vardagsrum med 
öppen spis, kök med utgång till altan, 
två sovrum, möblerbar hall samt   
badrum. Stort förråd på tomten 
Pris 1.000.000:- eller bud. 

SKEPPLANDA
Visning den 26/5 ring för bokning
Lättskött enplansvilla i mycket bra 
skick. Nära till barnomsorg, skola och 
kommunikationer. 88 kvm fördelat 
på vardagsrum, kök -02, tre sovrum, 
badrum. Övriga utrymmen är vidbyggt 
garage idag omgjort  till allrum, tvätt-
stuga  och ett stort uterum. 
Pris 1.275.000:- eller bud.

Boendestöd och daglig verksamhet
för personer med utvecklingsstörning och 

autismspektrumdiagnos.

Verksamheten fi nns i Lilla Edet, Ale, 
Göteborg och Lerum.

Vi startar bostad med särskild service 
för barn och ungdomar inom kort.

”Det är i mötet mellan människa 
och människa det sker”

0520/47 47 80 • www.solhagaby.se

Teckningstävlare prisades påsades på
Repslagarmuseet

Elisabeth Karlsson har skapat 
utställningen ”Nu nalkas ljuva 
sommar”, som visas på Repsla-
garmuseet fram till den 12:e juni.


