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SKEPPLANDA. En gång i 
veckan träffas nio pen-
sionärer i Skepplanda 
bygdegård för att måla.

Skepplanda akvarell-
grupp kallar de sig.

– Vi har det väldigt 
trevligt tillsammans, 
säger en av deltagarna, 
Ronny Eriksson.

Det är fjärde terminen som 
Skepplanda akvarellgrupp 
är inne på. Nio pensionärer 
samlas varje måndag klockan 
tio i bygdegården för att måla 
tillsammans.

– Man målar precis det 
man själv känner för. Upp-
står det problem, eller att 
någon kör fast, så hjälper vi 
varandra. Det är en god sam-
manhållning i gruppen, säger 
Ronny Eriksson.

Målningen sker i Stu-
dieförbundets Vuxensko-
lans regi med Hans-Olof 
Thorbjörnsson som ansva-
rig ledare. Han är dessutom 
ordförande för Skepplanda 
bygdegård.

– Bygdegården är en 
utmärkt lokal för oss att vara 
i. Till en början hade vi våra 
träffar i församlingshemmet, 
men de senaste terminerna 
har vi haft detta som vår 
hemvist, säger Hans-Olof.

Träffarna brukar fortgå 
fram till ett-tiden på dagen, 
men däremellan hinner del-

tagarna också med en gemen-
sam fika.

– Vi har hembakat med oss 
varsin gång. Kaffestunden är 
viktig, betonar Ronny Eriks-
son.

Att måla akvarell kräver 
extrem koncentration och 
noggrannhet. Ronny Eriks-
son hävdar att det är en 
mycket svår konstart att 
utföra.

– Det gäller att vara skärpt. 
Till skillnad från en oljemål-

ning går det inte att måla 
över en akvarell. Misslyckas 
du så är det kört.

Har ni haft någon egen 
utställning?

– Nej, det har vi faktiskt 
inte. Det vore något att 
fundera på, avslutar Ronny 
Eriksson.

En målande mötesplats
– Skepplanda akvarellgrupp träffas en gång i veckan

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hans-Olof Thorbjörnsson är ledare för Skepplanda akvarell-
grupp och tillika ordförande i Skepplanda bygdegård.
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Utgångspris 1 295 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 127 kvm, biyta 12 kvm
Tomt 166 kvm Plan

Byggt 1974
Adress: Kyrkbacken 7
Visas tor 15/10 17.30-18.30
och mån 19/10 17.30-18.30

Trivsamt 1½ plans radhus i mycket populärt och lugnt område på Kyrkbacken! Inredd vind vilket ger
ytterligare rum i huset. Isolerat uterum. Gångavstånd till skola, förskola, simhall och kommunikationer.
Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2149.

B Skepplanda

Utgångspris 2 495 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 145 kvm, biyta 73 kvm

Tomt 803 kvm Sluttning
Byggt 1965
Adress: Grafitvägen 5

Vi erbjuder en gedigen trevlig sluttningsvilla, i populära omtyckta Bohus. Stor härlig balkong och en altan
med tak. Fräscht badrum och bastu, braskamin i vardagsrummet. Närhet till kommunikationer och till
Kungälv och Göteborg. Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid.
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2135.

BBohus

Utgångspris 525 000:-
Boyta 60 kvm

Avgift 2.511:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv
Adress: Grangärdesvägen 3B

Trevlig och ljus genomgångslägenhet i gavel med bra planlösning. Balkong med härlig utsikt. Lugnt
område. Närhet till naturen och Surtesjön. 10 minuter från Göteborg. Bokade visningar. Ring eller maila
ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2177.

B 2:a Surte

Utgångspris 2 175 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 161 kvm

Tomt 1 322 kvm
Byggt 2009
Adress: Grönnäs 160

Nyproduktion! 1 1/2 plansvilla med inredningsbar övervåning. Möjlighet att påverka utseende och
storlek. Lugnt och naturnära läge. Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2138.

B Skepplanda - Nyproduktion

SURTE. Utställningen 
”Kan själv!” pågår just 
nu på Glasbruksmu-
seet.

Barnen strömmar till 
i massor och lovorden 
är många.

– En inbjudande och 
lustfylld utställning 
som verkligen attrahe-
rade våra småttingar, 
konstaterade Elisabeth 
Ekdahl, förskollärare på 
Surte förskola.
Lokaltidningen fanns på 
plats när Surte förskola, 
avdelning Villa Villekulla, 
besökte Glasbruksmuseet. 
16 barn i åldern 1-3 år kom 
tillsammans med personal 
och några föräldrar för att 
ta del av utställningen ”Kan 
själv!”. Efter en inledande 
fruktstund var barnen ivriga 
iväg för att utforska de olika 
rummen som byggts upp.

– Titta här, ropade Ida till 
sina kamrater.

Med glädje och sponta-
nitet tog sig förskoleleverna 
från det ena stället till det 
andra. Det fanns hela tiden 
nya saker att upptäcka.

– De har lyckats hitta var-
dagliga ting som fångar bar-
nens uppmärksamhet. Det är 
något som vi kan ta med oss 

till vår lekmiljö i förskolan, 
säger Elisabeth Ekdahl.

Hur viktig är leken för 
små barn?

– Den är jätteviktig. Det 
är genom leken som barnen 
lär sig. 

”Kan själv!” är en vand-
ringsutställning producerad 
av Västarvet och syftar på att 
synliggöra de minsta barnen 
och deras rätt till kultur.

JONAS ANDERSSON

Vardagliga ting som lockar till lek

Milton var förtjust över ut-
ställningen ”Kan själv!”, 
som just nu visas på Glas-
bruksmuseet i Surte.

Sara, ett av barnen på Surte 
förskola, som fick nöjet att 
besöka Glasbruksmuseet i 
förra veckan.

I söndags berättade radioprogrammet P4-
Dans att Lennart Svensson från Älvängen 
vunnit två entré- och buffébiljetter till TV:s 
populära Dansbandskampen. 26 band gör upp 

om finalplatserna i åtta delfinaler. Årets upp-
laga börjar lördag 24 oktober. Kanske sitter 
Lennart Svensson i publiken då? Redaktionen 
lyfter på hatten och gratulerar.                ���

Alebo vann biljetter till Dansbandskampen


