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NYGÅRD. De allra 
yngsta har tagit plats 
på Nygårdsskolan.

I nyrenoverade loka-
ler inryms numera för-
skola och skola under 
gemensamt tak.

I måndags var det 
invigning och öppet hus 
av Nygårds förskola.

Under sommaren har det 
skett en ombyggnad av 
Nygårdsskolans lokaler. De 
förskolebarn som tidigare 
hade Blåklinten som hemvist 
är nu på plats i skolhuset vid 
Alevi idrottsplats. Totalt är 
det 40 barn fördelade på två 
avdelningar, 25 på Pettson 
(äldre) och 15 på Findus.

– I gengäld har årskurs 4 
flyttats till Tingbergsskolan. 
Förändringen är gjord för att 
vi ska få en så effektiv organi-
sation som möjligt. Nu har vi 
förskola, förskoleklass, skola 
och fritidshem under ett och 
samma tak här i Nygård. 
Varje torsdag är dessutom 
familjedaghemmen är, för-
klarar rektor Lennart Skåål 
och fortsätter:

– Nu använder vi loka-
lerna på ett optimalt sätt och 
kan således hålla nere hyres-
kostnaderna. Vi får en bättre 
totalekonomi för verksamhe-
ten.

Klippa bandet
I måndags eftermiddag invig-
des Nygårds förskola. Områ-
deschef Anders Pettersson 
fanns på plats för att klippa 
det blågula bandet med god 
assistans av Anna Fransson. 
Det var idel glada miner hos 
de barn, föräldrar och per-
sonal som fanns med under 
öppet hus-firandet.

– Vi är jättenöjda och 
det här kommer att bli hur 
bra som helst. Det är gott 
om utrymme som kan sam-
utnyttjas med skolan, som 
exempelvis idrottshallen. Det 
är fräscha lokaler som har 
anpassats efter våra behov, 
säger Emelie Wärmé.

Rektor Lennart Skåål pas-
sade också på att berömma 
personalen som ställt upp 
helhjärtat under själva flytt-

bestyret från Blåklinten till 
Nygårdsskolan.

– De har visat ett otroligt 
engagemang och hjälpt till 
med att kånka lådor. Jag vill 
också rosa Leifab för ett gott 
samarbete under renove-
ringsarbetet, avslutar Skåål.

De yngsta barnen är på plats
– Nygårds förskola invigd
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Victoria Berntsson-Hyttinen tillsammans med Pettson och Findus, som utgör namnen på 
Nygårdsskolans två förskoleavdelningar.

Jaxon tyckte att bullen sma-
kade gott som han fick med 
anledning av måndagens in-
vigningsfirande av Nygårds 
förskola.

Bli modeåterförsäljare

FRIENDTEX, Maskingatan 12, 602 23 Norrköping

• Vi erbjuder flera försäljningskoncept

• Boka en visning/modeträff

• Beställ en katalog

Sälj modekläder på fritiden/
modeträffar, starta nu och få  
gratis kataloger. Höstnyheterna
finns i storlek 34-52/XS-4XL.

Ring 011-12 27 00.

www.friendtex.se

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 950 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 185 kvm, biyta 57 kvm
Tomt 1 285 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1915
Adress: Terrassvägen 10
Visas tor 10/9 17.30-18.45
och sön 13/9 12.30-14.00

Mitt i Alafors, vid en lugn återvändsgata finns detta gedigna ett eller tvåfamiljshus med generösa
utrymmen såväl inne som ute, beläget nära dagis, skola, servicebutik och busshållplats. Motionsspår,
skidbacke och badsjö finns på gångavstånd, vacker natur inpå knutarna. Bokade visningar ring eller
maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-0803.

B Alafors

Utgångspris 750 000:-
Boyta 69,4 kvm

Avgift 2.545:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv
Adress: Brukstorget 2 B

Vi har att erbjuda en mycket fin och fräsch nyrenoverad välplanerad fyra. I ett omtyckt område i Nol.
Gavellägenhet på andra våningen. Tre sovrum, vardagsrum och kök. Toalett och separat dusch. Bokade
visningar. Ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2141.

BNol 4:a Brukstorget 2 B

Utgångspris 1 395 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 146 kvm, biyta 70 kvm
Tomt 1 475 kvm Sluttning

Byggt 1980
Adress: Verle 425
Visas tor 17/9 17.30-18.15

Välplanerad 1½-plansvilla med garage/förråd, med insynsskyddat läge på stor tomt. Uteplats och
balkong. Stora generösa utrymmen i huset. Nära sjöar samt bär och svamprika marker. Bokade
visningar. Ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2044.

BHålanda

Utgångspris 2 395 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 121 kvm, biyta 34 kvm
Tomt 2 805 kvm Naturtomt

Byggt 1989
Adress: Skogstorp 235
Visas ons 16/9 17.30-18.30

1-plansvilla i toppskick med vidbyggt garage, gäststuga, vinterisolerat förråd/stall med plats för 5 boxar.
Tre sovrum, vardagsrum i vinkel, kök och grovkök. I princip allt renoverat 2008. Lantligt läge i Skogstorp,
perfekt för den häst- och naturintresserade. Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för
tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1937.

B Skepplanda - Skogstorp

Ge dig själv tid att finna harmoni och  
välbefinnande. Besök vårt spa och prova  
Vitality PoolTM som ger dig undergörande 

 massage vid 30 olika stationer. Från 1245kr  
inkl. Asia Spa, trerätters middag, övernattning 

 i dubbelrum och frukostbuffé.  


