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LÖDÖSE. Äntligen 
öppen igen!

Ungdomarna i Lödöse 
gläds över att Ting-
bergsgården åter har 
slagit upp dörrarna.

– Vi kör åtminstone 
fram till sommarlovet, 
sedan får vi se vad som 
händer, säger Rasken 
Andréasson från Ver-
dandi Krets Fyrstad 
som sköter det organi-
satoriska.

Tack vare Verdandis enga-
gemang har fritidsgårdarna 
i Lilla Edet och nu även 
Lödöse kunnat öppna igen. 
I onsdags var det premiär på 
Tingbergsgården och upp-
slutning av ungdomar var 
stor.

– Det är synd om gårdarna 
ska behöva hållas stängda. 
Fritidsgården utgör en viktig 
mötesplats för ungdomarna 
och hyran för lokalen finns ju 
ändå, säger Rasken Andréas-
son.

En uppgörelse med Upp-
levelsenämnden innebär 
att Verdandi ansvarar för 
fritidsgårdsverksamheten 
på Borgen (Lilla Edet) och 
Tingbergsgården.

– Fast det är deltagarna 
som kommer att få forma 
själva innehållet. Vår filosofi 
bygger på delaktighet. Ung-
domarna ska tycka det känns 
meningsfullt, säger Rasken 
Andréasson och tillägger:

– Det absolut viktigaste 
är emellertid att alla besö-
kare känner sig trygga såväl 
på som utanför gården. Allas 
lika värde kommer vi att lyfta 
fram. Man ska uppträda kor-
rekt mot varandra.

När lokaltidningen besö-
ker invigningskvällen är 

stämningen på topp. I en 
lokal spelas det rundpingis 
och i ett annat rum sitter en 
grupp tjejer och killar och 
pratar.

– Det syns på deras 
kroppsspråk att de trivs. Det 
känns verkligen jätteroligt att 
vi kan erbjuda ungdomarna 
denna möjligheten, avslutar 
Rasken Andréasson.

Fritidsgården i Lödöse 
har öppnat igen
– Tacka Verdandi för det

PÅ TINGBERGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ungdomarna gläds över att Tingbergsgården åter har 
öppnat. Längs till höger verksamhetsledare Rasken André-
asson från Verdandi.

Tel: 0520-897 01/03 www.lodosemuseum.se 

Utställningar:

DET MEDELTIDA LÖDÖSE
BILDER AV VÅRA FÖRFÄDER

VARV & SJÖFART
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  15 mars – 17 maj

120 cm – Fotoutställning om 

barns villkor runt om i världen.

  31 maj – 27 september

TIDSFÖRDRIVET
– öppen verkstad för sysslolösa. 

Med utställningshallen som nav 

väljer du från ett smörgåsbord av 

olika tidsfördriv. Hantverk, Rövkrok 

och Örtagårdskryss är exempel på 

aktiviteter som man gör på egen hand 

eller tillsammans familj och vänner.

  31 maj – 30 augusti

Det är så mycket man 
ska vara 
– en utställning om tonårstjejer av 

Anna-Lena Lundqvist.

  Söndag 14 juni kl 11-16

Örtagårdsdag 
-  Göteborgs rosensällskap deltar 

med information och rådgivning 

om rosor.  Kom och visa dina rosor 

för sortbestämning. Under dagen 

även bildvisning av äldre rosor samt 

visningar i Örtagården.

Sandra Svantesson kommer att vara på plats.
Hon har många års erfarenhet av hund. Hon kommer att anordna 
hundkurs allt från valpträning till tävlingslydnad. Privatkurser.
Passa på om du har några frågor angående din hund. Vi kommer att 
ha besök av några hundar som tränar lydnad.

Vi fi nns på Göta Bruk, Gula Villan 0520-65 88 07

ÖPPETHUS VÅRREA
Lördag 25 april kl 10-14

www.fyrahovar.com

Erbjudanden gäller 
endast den 25 april, eller 

så långt lagret räcker.

50-70%
på alla vinter- och regntäcken

Ponnyridning

Lotteri med fi na priser

Vi bjuder på kaffe 
och kaka.

75 kr rabatt
på Royal canin hund & kattmat 

fr. 7kg

20-50%
på alla häst-, hund- & kattillbehör

Lödöse 0520-66 00 10

ALLA DAGAR 

09-20

4 /hg/hg

Bror Jakob 
Rökt skinka
Mot Matilda
Kokt skinka

Egenproducerad
Potatissallad
Recept: Både Älvängen & Lödöse

Dampremiär LNIK 25 april kl 15.00 på Alevi
Kom och heja fram våra tjejer som 

packar era kassar vid storhelger

5 /hg/hg
Gäller tom 26 april

UR DELIKATESSEN


