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ALAFORS. Förra tors-
dagen firades ”Försko-
lans dag” på olika håll i 
landet.

Lövåsvägens förskola 
tog tillfället i akt att 
bjuda in till Vårfest.

Barn, syskon, föräld-
rar, släkt och vänner 
deltog i kalaset som 
blev en trivsam tillställ-
ning utan regn.

Arrangemang under bar 
himmel innebär alltid ett litet 
risktagande. Även om solen 
saknades var det ändå uppe-
håll när Lövåsvägens förskola 
dukade till utomhusfest.

Programmet tog sin början 
vid 17.30-tiden och pågick i 
timmarna två, till dess att alla 
lotteripriser hämtats ut av 
lyckliga vinnare. Förutom lot-
teriförsäljning erbjöds aktivi-
teter i form av fiskdamm och 
hjulspel. Fikakorg hade gäs-
terna med sig själva, vilka avn-
jöts på förskolans gårdsplan.

Förskolans dag firas i hela 
Sverige. Tanken bakom dagen 
är att de som arbetar inom för-
skolan gemensamt skall ge-
nomföra aktioner för att öka 
kunskapen, framför allt hos 
allmänheten, om förskolans 
betydelse. Lärarförbundet 

har ungefär 58 000 medlem-
mar som är förskollärare.

Vårfest på Lövåsvägens förskola

PÅ VÅRFEST
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Glada vinnare! Många var det som gick hem med lotterivin-
ster under armen.

Lilla Ellen hoppas att rätt 
nummer ska dyka upp.

Pippi snurrade på spelhju-
let när Lövåsvägens för-
skola hade ”Vårfest” i förra 
veckan.

NOL. Det tillhör inte 
vanligheterna, men 
faktum är att Nol har 
berikats med en ny 
affärsidkare.

Granne med Jannes 
Spel & Godis har det 
öppnats en thairestau-
rang.

– Vi öppnade den 2 
maj och tillströmningen 
av kunder har varit 
enorm, säger Mey Ham-
feldt.

Lokalen har tidigare använts 
som gatukök, men har stått 
tom de senaste fem sex åren.

– Jag frågade Janne om inte 
vi kunde få hyra den och på 
den vägen är det. Vi har lagt 
ned mycket tid, arbete och 
pengar på att renovera loka-
len, men resultatet har också 
blivit därefter, säger Pelle 
Hamfeldt belåtet.

Det är Mey Hamfeldt, som 
kommer att driva rörelsen på 
egen hand. Hon kommer från 
Thailand med har bott i Sve-
rige de senaste 19 åren.

– Jag trivs jättebra och 
älskar den svenska maten 
också. Det jag tycker bäst 
om är nog ungstekt biff med 
brunsås, säger Mey som bor 

tillsammans med maken Pelle 
i Alvhem.

– Detta är mitt första egna 
ställe, men jag har stor erfa-
renhet från restaurangbran-
schen. Bland annat har jag 
jobbat i köket på Scandic 
Hotel, säger Mey.

Mey´s Thaikök håller 
öppet alla dagar och på veck-
odagarna serveras lunchbuf-
fé med fyra olika rätter att 
plocka av.

Thairestaurang har öppnat i Nol

I NOL
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Mey Hamfeldt har 
fått en smakstart 
som ny restaurang-
innehavare i Nol.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast onsdag & torsdag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

PIRATES
OF THE 

CARIBBEAN
Vid världens ände

Den nya Pirates of the 
Caribbean. med Johnny Depp, 

Orlando Bloom, Keira Kniggtley, 
Stellan Skarsgård och 

Chow Yun-Fat.

Onsdag 6/6 kl 18.00
&

Torsdag 7/6 kl 18.00
Entré 75 kr. Från 11 år.

Bättre Bil
Nödingevägen 2, 449 31 Nödinge
tel 0303-960 96 • www.battrebil.se

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

VÄLKOMMEN
TILL PINGSTKYRKAN, ALAFORS 

Söndag den 10 juni kl 15.00

Stickgruppen har visning av vad 
som tillverkats under våren för 

Barnhemmet i Kongo..

Gäst: Hjördis Andersson

Servering och 

lotterier

Fler bostäder i centrum – nytt läge för Ica
ÄLVÄNGEN. Ale kommun 
bjöd in till en work-shop 
om Älvängens framtida 
utformning.

Fokus låg på hur centru-
met ska kunna utvecklas 
i samband med väg- och 
järnvägsutbyggnaden.

Fem grupper fick i upp-
drag att skissa fram en 
vision och förslagen hade 
många likheter.

– I Nödinge genomförde vi ett 
liknande projekt 1990. Ortsborna 
fick tycka och tänka kring framti-
den. Vad det har mynnat ut i kan 
alla se idag. Vi hoppas hitta lika 
många kreativa och bra lösningar 
i Älvängen, sa kommunstyrelsens 
ordförande Jarl Karlsson (s) 
inledningsvis.

Nytillträdde stadsarkitekten, 
Måns Werner, har i uppdrag 
att ta fram en strukturstudie 
över Älvängen centrum. Var ska 
bostäder kunna byggas? Hur ska 
det kommersiella utbudet kunna 
utvecklas? Var finns det plats för 

det offentliga rummet? Var ska vi 
inte bygga, utan behålla en grön 
struktur? Frågorna är många, nu 
söker man efter svaren.

Ett sätt att hitta rätt är att bjuda 
in till samråd med olika intresse-
grupper samt att som i onsdags-
kväll bilda workshops där diverse 
frågeställningar ska redas ut.

Fem grupper diskuterade ivrigt 
hur en vision för Älvängens cen-
trum skulle kunna se ut. Någon 
ekonomisk hänsyn behövdes inte 
ta denna gång.

Grupperna var överens om 
att den ledande livsmedelsbuti-
ken, Ica Supermarket, behövde 
ett nytt affärsläge med bättre 
parkeringsmöjligheter. Eftersom 
Ica har en stark dragningskraft 
utgick de flesta från att övrig 
handel måste knytas till områ-
det runt livsmedelsbutiken. Det 
nya läget var grupperna också 
tämligen överens om. Det måste 
vara i närheten av resecentrumet, 
eftersom framtiden kommer att 
handla mycket om kollektivtra-
fik. Därför blev placeringen där 

Beijer idag ligger.
–Beijer kan vi 

säkert flytta med 
en kran till det nya 
verksamhetsom-
rådet i Svenstorp, 
föreslog Lars-
Gunnar Wallin, 
ortsutvecklings-
mötets ordfö-
rande i Älvängen.

Andra nyckel-
ord som nämndes 
var förtätning och 
småskalighet. Fler 
lägenheter i centrum 
var alla eniga om.

– Jag tror personligen att det 
är möjligt att bygga 500-600 nya 
lägenheter i Älvängen centrum, 
sa Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman.

Vikten av att bygga bostäder 
för alla målgrupper, ungdomar 
som äldre, betonades noga – inte 
minst av Irene Jansson.

Närheten till älven och hur 
detta ska kunna användas på ett 
bättre sätt än idag ventilerades 

också. Båthamn, bostäder och 
en eventuell idrottsplats vid älv-
stranden föreslogs.

Stadsarkitekt Måns Werner 
fick med sig ett tydligt budskap 
om att i samband med att ett 
resecentrum byggs försöka skapa 
en mer samlad kommersiell cen-
trumkärna. Förtäta med bostäder, 
men behåll småskaligheten och 
mysfaktorn i Älvängen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Workshop om Älvängens framtid. Hur ska cen-
trumdelarna utvecklas?


