
PRÄSSEBO. Så kom då 
den efterlängtade som-
marvärmen.

Lagom till simsko-
lestarten vid Bodasjön 
och Lelle Väktor sköt 
kvicksilvret i höjden.

– Det har inte hunnit 
bli så varmt i vattnet, 
men vad gör det när 
solen skiner, säger 
Maia Widén som gör sin 
andra säsong som sim-
lärare i Prässebo.

Lilla Edets kommun arrange-
rar sin vana trogen simskolor 
under tre augustiveckor vid 
Bodasjön och Lelle Väktor 
(Hjärtum). I måndags morse 
var det inskrivning och lo-
kaltidningen fanns på plats i 
Prässebo där kön ringlade sig 
lång av badsugna barn och 
ungdomar. Simlärarna Maia 
Widén Pettersson, Anna Ek-
ström och Madeleine Sjö-
ström hälsade välkommen 
och tog emot anmälan. Kost-
naden för deltagarna är 300 
kronor.

– Vi gör noteringar om 
deras simkunnighet som 
sedan ligger till grund för 
den gruppindelning som görs. 
Simskolan är öppen för barn 
som fyllt sex år, säger Maia.

Lekledare
Till sin hjälp har simlärarna 
tre lekledare i Lukas, Sara och 
Anna som aktiverar deltagar-
na den tid då de inte befinner 
sig i vattnet. Den stora gräs-
planen framför sjön passar 
utmärkt för bland annat fot-
boll, badminton och frisbee-
kastning.

– Det verkar som det fina 
vädret ska hålla i sig ett tag 

framöver och det vore tack-
samt i så fall, säger Maia.

Amanda Hussein, 9 år 
från Lunneviken, var med i 
simskolan för första gången 
förra året och lyckades då med 
bedriften att ta silvergrodan, 
guldgrodan och sköldpad-
dan.

– I år ska jag försöka ta liv-
bojen. Det kommer bli svårt, 
men jag skall i alla fall göra 
ett försök, säger Amanda som 
inte riktigt kunde bestämma 
sig för om hon tyckte det var 
kallt eller varmt i vattnet.

– Det känns lite mittemel-
lan.

Viktor Persson från Präs-
sebo var en annan deltagare, 
som tvekade en aning innan 
han hoppade i plurret.

– Aningen kallt, ansåg 
Viktor när han kommit upp 
på bryggan igen.

Avslutning för simskolorna 
i Prässebo och Hjärtum sker 
lördagen den 25 augusti.

Varmt och skönt när simskolorna drog igång
– Bodasjön invaderades av badsugna barn

Syskonen Elin och Johan Åkesson anmäler sig till simskolan i 
Bodasjön, Prässebo.

Viktor Persson från Präs-
sebo tyckte det var lite väl 
kallt i vattnet och valde att 
inte doppa huvudet.

Amanda Hussein kan simma 
och erövrade redan förra 
året silvergrodan, guldgro-
da och sköldpaddan. I år är 
siktet inställt på att klara av 
livbojen.

Ett hopp i det blå! Emil Johansson från Nygård kastar sig i Bodasjöns svalkande vatten.

PÅ LAND
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Nöje

SURTE. Glasbruksmu-
seet har under åtta tis-
dagar haft mycket upp-
skattade musikcaféer. 

Sommarens sista 
musikcafé äger rum 
nu på tisdag då truba-
duren Stig Alfredsson 
kommer på besök för 
att avrunda säsongen.

Det har varit gott om besö-
kare varje tisdag, men störst 
publik lockade Världens bästa 
Orkester med Natascha och 
Stina, som svarade för under-
hållningen den 17 juli. Värl-
dens Vackraste orkester spela-
de och sjöng egna och lånade 

visor i nyskapande tolkning- 
och tappningar. Ackompan-
jerade av gitarr, ägg, tvärflöjt 
och kazoo blev det en hej-
dundrande musikupplevelse i 
ett så gott som fullsatt Lisas 
Kafé.

Natasha från Göteborg och 
Stina är från Växjö och har 
studerat på Nordiska Folk-
högskolan, vislinjen, under 
ett år.

Arrangörer för Glasbruks-
museets musikcaféer är Stu-
dieförbundet Vuxenskolan i 
samarbete med Utbildning- 
och kulturförvaltningen.

JONAS ANDERSSON

Musikcaféer på 
Glasbruksmuseet

SOMMARENS MUSIKCAFÉER
19/6  Så lyssnande tyst -  sånger av 
Evert Taube. Marita Redin sångerska 
och Emil Perblad gitarrist.
6/6    Sommarmusik med saxofon, 
Isabelle Samuelsson, Ale Musikskola
3/7    Sommarmusikanterna, Ale 
Musikskola
10/7  Populärmusik, Lennart Wet-
terlund
17/7  Världens Vackraste Orkester, 

Natacha och Stina, Nordiska Folkhög-
skolan, Kungälv
24/7  Folkmusik på fiol, Amanda Kap-
pelmark
31/7  Piano och sång, Andreas & Dahn 
Hector
7/8    Rock in Peace, Simon Johans-
son
14/8  Trubadur. Stig Alfredsson

Vill du 
börja segla?

Låna en navigationsbok på biblioteket

9 av 10 läser den varje 
vecka!

– Har du något att berätta?


