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Miljöbil eller AWD. Pris från 156.000 kr. 
Prenumeration från 2.875 kr/månad* inkl service och försäkring.
*36 MÅN, 1500 MIL/ÅR INKL SERVICE OCH FÖRSÄKRING. MÅNADSKOSTNADEN ÄR BASER AD PÅ RÖRLIG R ÄNTA PER APRIL 09. MED RESERVA-
TION FÖR PRISÄNDRINGAR. DEPOSITION: 5000 KR SOM DU FÅR TILLBAK A NÄR DU ÅTERLÄMNAR BILEN VID AV TALETS SLUT. BR ÄNSLEFÖR-
BRUKNING VID BL ANDAD KÖRNING: FR ÅN 4,5 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: FR ÅN 118 G/KM. MIL JÖKLASS 2005.  

PREMIÄR!
16-17 MAJ

Lördag och söndag 

16-17 maj kl. 11-15

har vi öppet hus.

Vi bjuder på varmkorv, festis. 

Ansiktsmålning för 

barnen av Cornelia från 

Form och Fantasi.

GÖR MER. 
TÄNK MINDRE.
Urban Cruiser är en ny typ av bränslesnål bil för alla sorters vägar. En unik och 
mångsidig tuffing som inte låter sig placeras i ett fack. Relativt liten och kom-
pakt, samtidigt tålig, pålitlig och mycket säker. Den finns som miljöbil alternativt 
med fyrhjulsdrift. Välj mellan diesel- och bensinmotorer samt mellan manuell och 
automatisk växellåda. Välkommen in till oss och en värld av möjligheter.

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14,  
Verkstad Mån - Fre 7.30-16.30

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde, 
Tel 0303-24 57 70   www.toyotakungalv.se

Nya Urban Cruiser. 

Kilanda Marknad har nu 
hållits i 20 år och alltid på 
Kristi Himmelsfärdsdag.

Det är många som kommer 
år efter år för att uppleva 
skönheten i naturen, träffa 
goda vänner och beskå-
da hantverkarnas olika alster. 
Några köper säkert en hel del 
av dem också. I år blir det un-
gefär 35 hantverkare på mark-
naden.

Många i våra samhällen 
har svårt att lämna E45 för att 
besöka alla vackra platser i vår 
kommun. Ett besök på Kilan-
da Marknad är verkligen värt 
att rekommendera. Varför? 
Jo, Kilanda är ju en av kom-
munens vackraste platser, spe-
ciellt nu i vårens tid.

Några exempel. Den pam-
piga allén med hundraåriga 

lindar, cirka 80 stycken. Den 
går från den gamla skolan från 
1860-talet fram till Kilanda 
Säteri.

Många brudpar vigs i den 
gamla kyrkan från 1100-talet, 
som ligger likt ett smycke vid 
ån och tar sedan sina bröl-
lopsfoton i lindallén.

I kyrkan är det gudstjänst 
redan klockan halv tio och 
senare på dagen en guidad vis-
ning samt även en konsert.

Går man vidare förbi 
kyrkan och passerar kvarnen, 
ursprungligen från 1600-talet, 
nu med ett av de två kraftverk, 
som familjen Järkil byggt upp 
på platsen.

I kvarnen och i skolan finns 
för dagen hantverkare från 
bygden, som ställer ut och 
säljer sina alster. Vid skolan 

finns även Röda Korsets 
second hand-försäljning

När du kommer fram till 
Säteriet möter du ett modernt 
lantbruk drivet av bröder-
na Borgström. Där finns cirka 
120 mjölkkor jämte ungdjur.

Många, kanske särskilt 
barn, har aldrig sett en ko. Gå 
då in i ladugården och upp 
på balkongen och titta på alla 
korna och kalvarna och sedan 
ner och fascineras av robot-
mjölkningen.

På gården utanför blir det 
visning av köttdjur, kaniner 
samt får som vallas av hund. 
Tillfälle finns för ponnyrid-
ning för barn och vuxna.

I en skyttesimulator kan 
man få pröva sin skicklighet 
och en klurig tipspromenad 
är utlagd efter vägen, där även 

tre musikgrupper underhåller
Hela marknaden invigs vid 

skolan med tal och kanon-
skott.

Förutom allt detta blir 
det servering på flera platser; 
kaffe, varm korv, glass samt 
våfflor och tunnbröd bakade 
över öppen eld.

I år finns det kanske också 
kalvdans att köpa. Vad är det? 
Kom och se och smaka.

Tänk allt detta får du upp-
leva på samma dag för bara 20 
kronor per person i inträde. 
Alla under 16 år går in gratis. 
Dessutom ingår även parke-
ringsavgift i denna summa. 
Nog kan väl allt detta locka 
till ett besök på marknaden, 
en vårdag när all grönska har 
slagit ut.

Marknadskommittén

Kilanda Marknad 20-årsjubilerarKilanda Marknad 20-årsjubilerar

I torsdags morse firade dagbar-
nen i område söder finalen av 
deras årstema. Med nymålade 
t-shirts, ballonger och upp-
dukad fika blev det en festlig 
morgonsamling på Höjdpunk-
ten i Nygård.

– Vi ville göra något extra av 
den här dagen, förklarar Jes-
sica Mitteli.

Dagen till ära hade speci-
alpedagog Maria Enghström 
bjudits in för att vara med på 
kalaset och sedan ta med sig 

Barbafigurerna till andra dag-
barn i Trollhättan.

– Eftersom jag bor i Troll-
hättan kan jag ta med mig 
figurerna i en resväska, sade 
Maria.

Barnen vinkade till figu-
rerna och tog ett hjärtligt och 
aningen sorgset farväl.

– Det har varit ett händelse-
rikt årstema tillsammans med 
Barbapapas familj. Vi har läst, 
målat, klistrat, återberättat och 
jobbat med flanosagor, berät-
tar dagbarnvårdare Inga-Lill 

Bensryd.
– Barbafigurerna har olika 

egenskaper och dessa har vi 
tagit fasta på i vårt arbete. För 
barnen har det varit oerhört 
lärorikt och vi vuxna har inspi-
rerat varandra under resans 
gång.

Mjukisfigurerna har fått 
följa med dagbarnen hem 
och upplevelserna har sedan 
dokumenterats i form av små 
korta berättelser. Bland annat 
fick Barbapapa vara med när 
Melvin hade kalas.

– Det var kul, säger Melvin.
Nu har Barbapapas familj 

rest några mil norrut och blir 
säkert lika väl omhändertagna 
där som i Nygård.

JONAS ANDERSSON

Dagbarnen tog adjö av Barbapapa
– Ett års temaarbete är till ända

Specialpedagog Maria Engh-
ström tar med sig Barbafa-
miljen från Nygård för vidare 
transport till Trollhättan.

Melvin fick i likhet med Melvin fick i likhet med 
sina kompisar en medalj sina kompisar en medalj 
som ett minne av temaar-som ett minne av temaar-
betet om Barbapapa.betet om Barbapapa.

På Kristi Himmelfärds-På Kristi Himmelfärds-
dag, torsdag 21 maj, är det dag, torsdag 21 maj, är det 
dags för Kilanda Marknad.dags för Kilanda Marknad.
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NYGÅRD. Det var ett aningen vemodigt farväl.
Efter ett år tog de 28 dagbarnen adjö av Barba-

familjen.
– Det har varit ett oerhört roligt temaarbete och 

barnen har verkligen fäst sig vid figurerna, säger 
dagbarnvårdare Jessica Mitteli.


