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NOL/SURTE. Vi gör så 
att blommorna blom-
mar.

Eleverna på Nolskolan 
och Surteskolan kan 
räkna med blomster-
prydda skolgårdar till 
våren.

I förra veckan sattes 
300 lökar ner i jorden 
på respektive skola, de 
ska växa upp i form av 
tulpaner och påskliljor.

100 skolor korades till vinna-
re och belönades med varde-
ra 300 blomsterlökar. Bloms-
terfrämjandet står bakom den 
landsomfattande tävlingen, 
som genomförs för tredje året 
i rad. Intresset för att vara med 
och vinna blomsterlökar var i 
år rekordstort, men såväl Nol-
skolan som Surteskolan hade 
turen på sin sida och fanns 
med när vinnarna skulle pre-
senteras.

– Vi har sökt två gånger ti-
digare utan att lyckas vinna. 
Nu blev det tredje gången 
gillt, säger Maria Theodors-
son på Nolskolan.

Planteringsdispens
Den stora planteringsdagen 
ägde rum torsdagen den 20 
september, Surteskolan hade 
emellertid fått dispens till på 

fredagen eftersom man var 
på utflykt den dag då lökar-
na egentligen skulle sättas i 
jorden.

På Nolskolan var det 
barnen i årskurs F-2 som 
fick äran att plantera de 300 
blomsterlökarna.

– Först trodde barnen att 
de skulle skala lökarna, men 
när vi berättade hur det låg till 
fattade de poängen. Vi jobbar 
aktivt med att utveckla vår 
skolgård och det här är ett ut-
märkt sätt. Nu är det bara att 
vänta på resultatet och avvakta 
den flora som det ska bli, säger 
Maria Theodorsson.

På Surteskolan var entusi-
asmen lika stor och här deltog 
samtliga barn från förskola 
upp till årskurs sex i plante-

ringsarbetet.

– Vi har blivit sponsrade 
med cementrör från Nord-
form i Hjällbo, vilket vi na-
turligtvis är väldigt tacksam-
ma för. Eftersom det dröjer 
ett tag innan tulpanerna och 
liljorna spricker ut har vi be-
stämt att ha ljung som pryder 
vår skolgård under hösten och 
vintern, säger Maria Ankar-
lund.

FOTNOT. Blomsterfrämjandet är en 
branschorganisation med uppdrag att 
sprida information och inspiration om 
svenskproducerade blommor.

Blomstrande tider 
väntar i Nol och Surte
– Skolbarnen har satt lökar i jorden

…vilket också var fallet på Surteskolan. Blomsterlökarna 
hade de båda skolorna vunnit i Blomsterfrämjandets tävling.

I förra veckan planterade eleverna på Nolskolan 300 blomsterlökar…
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