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Den 14 juni är det bak-
luckeloppis för växter, träd-
gårdsprylar och odlargrejer 
på Surte Idrottspark. Det är 
Odlaklubben Väst, i samar-
bete med Surte-Bohus ung-
domsfotboll, som bjuder in 
allmänheten att fylla bilen, 
köra in den på planen och 
sälja sitt överskott av blom-
mor och andra trädgårds- och 
odlingsrelaterade saker.

Det är många i Odlaklub-
ben Väst som drar upp egna 
plantor eller har rabatter som 
svämmar över och de brukar 
dela med sig till varandra. 
Fler och fler människor är 
intresserade av trädgård och 
detta är ett enkelt och roligt 
sätt att hitta nya växter, bli av 
med sitt överskott och sam-
tidigt träffa likasinnade. Har 
du en gammal skottkärra, en 
gräsklippare eller ett solur 
stående så släng in dem i bilen 
och kom. Kanske gör du saker 
till trädgården på fritiden, 
i betong, keramik, trä eller 
något annat material eller 
så tar du hand om skörden 
från den egna täppan – alla är 
hjärtligt välkomna. Däremot 

är loppisen inte öppen för 
företagare – i år.

En bakluckeloppis är ett 
ganska nytt fenomen som 
passar in i dagens nyväckta 
miljömedvetenhet. I stället 
för att köra till sopstationen 
med grejerna så kan man få en 
slant för dem och göra någon 
annan glad. I Sverige startade 
detta i början av 1990-talet i 
Uppland, efter engelsk före-
bild (car boot sale) och idag 
finns det bakluckeloppisar på 
många ställen i landet. För-
hoppningsvis blir årets loppis 
den första i en årligt återkom-
mande tradition.

Surte Bakluckeloppis är 
bara en av många trädgårds-
fester den här sommaren. I 
Göteborg startar ”Göteborgs 
Lustgårdar” den 28 juni 
och håller på ända till den 
28 september. Surte-Bohus 
ungdomsfotboll kommer att 
stå för förfriskningar på lop-
pisen den 14 juni och blir det 
bara fint väder kommer Surte 
Idrottspark förvandlas till en 
lustgård för en dag.
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Blomstrande bilar 
på fotbollsplanen

Lördgen den 14 juni arrangeras bakluckeloppis för växter, 
trädgårdsprylar och odlargrejer på Surte Idrottspark.

Foto: Ulrica Green

Välkommen till föreningen Leader Göta Älvs bildandemöte och års-
stämma! Vi ska skapa tillväxt och arbetstillfällen, så att våra invånare 
kan bo kvar och så att många vill flytta till våra kommuner. Arbetet 
med att bilda ett Leaderområde för Göta Älvdalen har pågått sedan 
hösten 2007. Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och 
Ale har hållit partnerskapsmöten med ideella krafter och näringslivet. 
Den 21 april 2008 antog länsstyrelsen den gemensamma utvecklings-
strategin. Nu är det dags att bilda föreningen och utse styrelsen.

Tid och plats kommunhuset i Lilla Edet den 3 juni kl 18.30.
Frågor Bengt Pettersson, telefon 0522 202 15.
Anmälan helena.grimm@lillaedet.se, telefon  0520 65 95 00.

Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborgs kommuner bildar

LILLA EDETS KOMMUN

Leader Göta Älv

Projektet stöds av EU.

SURTE. I måndags redo-
visade Surteskolans 
elever sitt arbete om 
Europa.

Övriga klasser från E-
spåret hade bjudits in i 
5-6:ornas klassrum.

Gästerna fick gå runt 
och ta del av sina klass-
kamraters presentation 
om de specifika länder 
de valt ut.

Surteskolans E-spår har 
jobbat med Europa som tema 
under vårterminen. Som 
avrundning på temaarbe-
tet fick eleverna dela in sig i 
grupper och fördjupa sig i ett 
valfritt europeiskt land.

– Eleverna har arbetat jät-
teduktigt, byggt modeller 
och tagit fram faktauppgifter 
om landet, säger lärare Lena 
Rhodén-Andersson.

Redovisningen skedde dels 
för föräldrar, dels för klass-
kamrater. Lokaltidningen 
fanns på plats när övriga elever 
från E-spåret kom på besök. 
Barnen delades in i grupper 
som sedan fick en guidad tur 
bland de olika länder som 
valts ut. Besökarna fick också 
chansen att ställa frågor. På 
respektive station bjöds även 
tilltugg, något symboliskt för 
just det landet.

– Det har varit ett roligt 
arbete och man har lärt sig 
mycket om Europa, säger 
Jonas Berg som hade gjort 
en egen monter för Tyskland.

Europaarbete redovisades på Surteskolan

PÅ SURTESKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Här demonstreras Storbritannien för en 
grupp nyfikna besökare på Surteskolan.

Surteskolans temaarbete om Europa avslutades med en redovisning för föräldrar och klass-
kamrater. Eldin, Sebastian, Arbinut och Calle hade läst på extra mycket om Albanien.

Jonas Berg hade dagen till ära klätt ut sig 
när han förmedlade sina kunskaper om Tysk-
land.

Med anledning av 
den under senare 
tid uppkomna situ-

ationen och diskussion kring 
utvecklandet av cetrum-
kärnan i Älvängen föreslår 
jag att man utlyser en arki-
tekttävling. Den ska omfat-
ta området som begränsas av 
gamla Skanska Prefabs, nu-
varande Alebyggens område 
i söder till Svenstorpsom-

rådet i norr. I väster utgör 
E45:an gränsen och i öster 
cirka 100 meter om Göte-
borgsvägen.

Anledningen till motionen 
är att det förekommer vissa 
dubier mot det nuvarande 
handläggningssystemet med 
risk för nepotism eller andra 
jävsframkallande situatio-
ner. Det bör belysas från så 
många som möjligt hur vi 

vill att Älvängen ska se ut i 
framtiden.

Idag, med den nuvarande 
samhällsplaneringen, tende-
rar Älvängen att se ut som en 
mixtur av gammalt och nytt, 
utan spår av varken funktion 
eller charm.

Ewa Johansson
Aledemokraterna

Motion från Ewa Johansson (ad):
”Utlys en arkitekt-
tävling i Älvängen”
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