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NÖDINGE. En helt ny 
förskola har tagits i 
bruk i Nödinge.

Och ytterligare ett 
dagis planeras att fär-
digställas innan 2010 
års slut.

Invigningen av Stor-
gårdens förskola i tis-
dags firades i solsken 
och med många barn 
och föräldrar på plats.

Det var en stolt och glad för-
skolechef, Aida Jovicevic,
som hälsade välkommen när 
Storgårdens förskola invigdes 
i tisdags.

– Vi är jätteglada över våra 
nya, fina lokaler. Förskolan 
är anpassad precis på det sätt 
som vi har önskat. Utemil-

jön uppmuntrar till rörelse 
och lek och inbjuder till ska-
pande hos eleverna. Vi har 
stora gräsytor där vi kommer 
att kunna genomföra ”Mini-
Röris”, som all personal är ut-
bildad i, säger Aida.

Storgårdens förskola 
kommer att ha sex avdelning-
ar, fyra i det stora huset och 
ytterligare två i det så kalla-
de annexet.

– Vi har 104 barn inskrivna 
i åldern 1-6 år, förklarar Aida 
Jovicevic.

18,5 miljoner kronor har 
projektet kostat, som stod 
klart enligt gällande tidsplan. 
Den första barngruppen flyt-
tade in 25 februari och den 3 
mars var samtliga dagiselever 
igång i verksamheten.

– Vi valde dock att vänta 
med invigningen till dess 
att alla barn hade skolats in. 
Dessutom ville vi ha vackert 
väder, skrattar Aida.

Under invigningsceremo-

nin blev besökarna snabbt 
varse om att det är Astrid
Lindgrens anda som kommer 
att prägla verksamheten på 
Storgårdens förskola. Dagen 
till ära hade delar ur perso-
nalgruppen klätt ut sig, liksom 
många av barnen.

– Vi ska arbeta med Ast-
rids sagor i syfte att utveck-
la barnens språk. Astrid Lind-
gren var också en sann miljö-

vän och det tar vi fasta på i vårt 
naturarbete. Det finns många 
kopplingar som man kan göra, 
säger Aida Jovicevic.

Trycket på barnomsorgs-
platser är stort i Nödinge och 
därför var det ett glädjande 
besked som Barn- och ung-
domsnämndens ordförande, 
Eje Engstrand (s), leverera-
de i sitt invigningstal.

– Vi skissar på ytterligare 
en förskola, alldeles i närhe-
ten av denna byggnad. För-
hoppningsvis ska det projek-
tet kunna vara slutfört innan 
utgången av 2010, sade Eng-
strand.

Förskolechef Aida Jovicevic 
hälsade välkommen. I bak-
grunden ses Eje Engstrand.

Personalen på Storgårdens förskola välkomnade besökarna 
med ett par välkända Astrid Lindgren-visor.

PÅ INVIGNINGEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Anton och Felicia hjälpte
Barn- och ungdomsnämndens
ordförande, Eje Engstrand,
att klippa det blågula bandet
och förklara Storgårdens för-
skola för invigd.

Många barn och föräldrar kom 
för att ta del av invigningsce-
remonin. 

Vill DU medverka i 
svensk hundforskning?

Nyöppnade AleVeterinären kommer tillsammans med Uppsala universitet 
och SLU att ha ”forskningsdagar” fredag den 25 och lördagen den 26 april. 
Du och din hund kan då bidra till forskningen kring genetiska sjukdomar 
hos hund genom att lämna ett blodprov som tas på kliniken. Förutom en 
gratis undersökning får ni också med er en påse hundmat hem som tack. 
Forskare från Uppsala kommer att fi nnas på plats för att informera, bjuda på 
fi ka och svara på frågor.

Vi välkomnar Er som äger friska hundar av följande ras och ålder:

Bearded collie: 8 år eller äldre Långhårig collie: 5 år eller äldre

Hovawart: 7 år eller äldre Shar pei: alla åldrar

Eurasier: 5 år eller äldre Schäfer:5 år eller äldre

Portug. vattenhund: 8 år eller äldre Storpudel: 8 år eller äldre

Riesenschnauzer: 7 år eller äldre Westie: 5 år eller äldre

Vi önskar även prov från hundar av samma raser med diagnoserna Atopisk
dermatit, Sköldkörtelrubbning, Addisons sjukdom och EPI. Titta in på 
www.aleveterinaren.se eller ring 018-4714383 för mer information. 

VÄLKOMNA!

Solen sken när Storggårdens förskola invigdes
– Astrid Lindgrens anda ska 
genomsyra verksamheten

En Pippi Långstrump i mini-En Pippi Långstrump i mini-
format ville naturligtvis taformat ville naturligtvis ta 
del av festligheterna somdel av festligheterna som 
utspelade sig på Storgår-utspelade sig på Storgår-
dens förskola.dens förskola.

För ett hälsosammare liv

Var med och sätt Ale i rörelse
Den gröna årstiden är snart här och det spritter i kroppen. 
Man får spring i benen och blir piggare. Det krävs inte mycket 
för att få positiva effekter och det är aldrig för sent att börja.

30 minuter om dagen för vuxna och 60 minuter för barn. 
Allt på en gång eller uppdelat 10 minuter åt gången.

Vårens Friska Tag-satsning pågår vecka 
16-21och alla alebor är välkomna. 
Du blir piggare, mår bättre och har 
chansen att vinna fi na priser. Fyll i 
aktivitetskort och posta senast 25 maj.

Nya aktivitetskort hämtas på:
 • Vårdcentralerna  och Folktandvården i 
  Bohus, Nödinge, Älvängen och Skepplanda
 • Apoteken i Nödinge och Älvängen.
 • Bibliotek i Surte, Nödinge och Skepplanda
 • ICA Supermarket  Älvängen
 • ICA Kvantum Nödinge

LE KOMMUNA


