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SURTE. Förra torsdagen 
var det dukat till kalas 
på Surte förskola.

Anledningen var att 
verksamheten firade 
30 år.

I strålande solsken 
arrangerades gårdsfest 
med personal, barn och 
föräldrar.

Samtliga fyra avdelningar, 
Villa Villekulla, Lönneberga, 
Bullerbyn och Junibacken, 
deltog i 30-årsjubileet av 
Surte förskola. Barnens för-
äldrar och syskon hade bju-
dits in till en gårdsfest på 
torsdagseftermiddagen där 
det bjöds på kaffe och kaka 
till de vuxna och glass till den 
yngre generationen.

– Barnen har hjälpt till med 
bakningen inför den här jubi-
leumsfesten, säger förskole-
chef Margareta Eriksson.

En hinderbana och diverse 

andra roliga aktiviteter för-
gyllde gårdsfesten på Surte 
förskola.

– Vi är väldigt glada för 
den fina utegård som vi för-
fogar över. Den inspirerar 
till mycket utelek och vi har 
dessutom nära till skogen. 
Utomhuspedagogiken är ett 
prioriterat område för oss, 
säger Margareta Eriksson.

Förskolans femåringar 
satte sin speciella prägel på 
30-årskalaset då man fram-
förde vackra sommarsånger, 
med många och långa applå-
der som gensvar.

– Vi hade inte kunnat önska 
oss bättre förutsättningar. Å 
andra sidan var vi tidigt ute 
och beställde vackert väder 
till just den här dagen, skrat-
tar Margareta Eriksson.

Surte förskola 30-årsjubilerade
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Soligt 30-årsjubileum på Surte förskola. Förskolechef Margareta Eriksson flankeras 
av Linus Ekelund och Gurneet Singh Jaswal.

Tittut! Viktor Olsson har just 
klarat av tunnelgången.

Isak visade sig vara en hejare 
på att kasta ringar.

ALAFORS. Biltipsrally har 
blivit en kär tradition 
inom SPF Skepplanda-
Hålanda.

I tisdags avverkades 
det populära arrange-
manget för 15:e gången.

38 bilar och närmare 
150 deltagare upplevde 
jubileumsrallyt.

SPF Skepplanda-Hålanda 
har en särskild kommitté 
som arbetar med föreningens 
biltipsrally. Initiativtagaren 
Sven Svensson är fortfarande 
med och håller i trådarna till-
sammans med Ulla Hansson 
och Hans Karlsson.

I tisdags firade arrange-
manget 15 år. 38 bilar anlände 
startplatsen vid Forsvallen i 
Skepplanda, vilket understry-
ker biltipsrallyts popularitet.

Resan gick på småvägar 
mot Starrkärr och Ölanda. 
Kaffepaus var inplanerat på 
Sjövallens idrottsplats i Ala-
fors där Ingvar Englund tog 
emot.

– Här får deltagarna svara 
på tre frågor under tiden som 
de fikar. Efter det här stoppet 
rullar rallyt vidare tillbaka 
mot Skepplanda via Utby, 
säger Enlgund.

Totalt fanns tolv frågor 
att besvara innan målgången 
vid Skepplanda bygdegård. 
Det gällde för deltagarna 
att lista ut en siffra på varje 
enskild fråga. Alla rätt fick 

Anna-Stina Stegarv, som 
dessutom lyckades bäst på 
utslagsfrågan. Vinsten bestod 
av en vägatlas. Tvåa blev Jan 
Andersson och trea Rolf 
Frössling. Även dessa belö-
nades med priser skänkta av 
Sven Rydén.

– Vi har mött en del kritik 
om vårt biltipsrally och att 
det inte är miljövänligt. Dock 
är intresset fortfarande väl-
digt stort varför vi inte vill 
lägga ned det helt och hållet. 
I gengäld har vi kortat den 
slinga som bilarna ska köra, 
säger Ingvar Englund.

Populärt biltipsrally 15-årsjubilerade
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Yngve Gustavsson från Lilla Edet deltog i tisdagens biltips-
rally som SPF Skepplanda-Hålanda arrangerade för 15:e 
gången. Här får Yngve instruktioner av Ingvar Englund.

Halvvägs i biltipsrallyt smakade det gott med en kopp kaffe. Fikastunden ägde rum vid Sjö-
vallens idrottsplats i Alafors.

Bollkastning var en Bollkastning var en 
av aktiviteterna på av aktiviteterna på 
gårdsfesten.gårdsfesten.
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VI HAR JORD/SKOGSFASTIGHETER FÖR 
DISKRET FÖRMEDLING PRIS 5-6 MILJ.

VI SÖKER JORD/SKOGSFASTIGHETER
SAMT VILLOR OCH ÖVR. FASTIGHETER

ALAFORS - CENTRALT
Bostad om 115+99 kvm 6 rok.V-rum med ekparkett. Kök 
med delv nya vitvaror. 3-4 sovrum. Bad/toa samt bastu. 
Gillestuga med egen ingång i källare. Varmgarage. Vat-
tenburen c-värme. Altan på tre sidor. Fristående isolerad 
vävstuga/garage. En fastighet med stora möjligheter

HJÄRTUM - TROLLHÄTTAN
Trevligt torpställe om 4 rok. boa 77 + 23 kvm, med ostört 
läge men ändå grannar inom synhåll. Åkrar och skog 
runt fastigheten. Trädgård med fruktträd och blommande 
buskar. Ladugård ca 170 kvm, samt 2 uthus och garage. 
Pris 960.000:-                    


