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NÖDINGE. Delaktighet 
är nyckelordet när den 
nya förskolan i Nödinge 
ska ta form.

Det är inte bara per-
sonalen som får vara 
med och tycka till utan 
även barnen.

– Oerhört positivt, 
säger Lisa Hylén, för-
skolelärare på Lillgår-
dens förskola.

Till våren ska byggandet av 
den nya förskolan i Nödinge 
påbörjas. Förberedelserna 
pågår för fullt och för att 
alla ska få vara med i utform-
ningen av den nya verksam-
heten har både personalen 
och brukarna själva, det vill 

säga barnen, involverats i 
processen.

– Det är tämligen unikt att 
man som personal får vara 
med och komma med åsikter 
redan innan byggförloppet 
har tagit sin början. Vi har 
fått ta del av ritningarna och 
därefter kommit med syn-
punkter, säger Lisa Hylén.

Önskemål
För ett par veckor sedan hade 
Lillgårdens förskola besök av 
arkitekturpedagog Manja 
Teimouri. Hon var där för 
att fånga in barnens önske-
mål om en framtida lekmiljö.

– Vi har låtit våra 4-5-
årignar delta i arbetet. De 
får beskriva hur de uppfat-
tar dagens utegård och vilka 

känslor de har för olika plat-
ser, säger Lisa Hylén.

– Det sker en kartläggning 
av nuvarande skolgård. Jag 
använder mig av känslokort 
för att få reda på hur barnen 
uppfattar sin utemiljö, säger 
Manja Teimouri.

Den nya förskolan beräk-
nas vara klar att tas i bruk 
hösten 2011.

SURTE. En färgstark 
kvinna och en färgstark 
utställning.

Ulla Rytinki visar just 
nu ett 20-tal vackra 
alster på Surte biblio-
tek.

– Jag gillar att 
uttrycka mig på olika 
sätt i konsten, säger 
Ulla till lokaltidningen.

Den som besöker Surte bib-
liotek kan förvänta sig betyd-
ligt mer än bara böcker. På 
väggarna hänger nämligen 
tavlor signerade Ulla Rytinki 
från Trollhättan. En del 
konstverk är gammal pro-
duktion, andra är nya.

– Det är en salig blandning. 
Jag visar upp ett axplock av 

alla de tavlor som jag förvarar 
hemma, förklarar Ulla.

Konstverken lämnar ingen 
oberörd. Färgerna är starka 
och motiven härstammar 
från naturen. Det är blom-
mor, skog, vatten och mycket 
annat därtill.

– Jag hämtar inspiration 
när jag är ute och promenerar 
i naturen. När jag kommer 
hem gör jag först en skiss och 
sedan börjar jag måla, säger 
Ulla som håller våren och 
sommaren som sina favorit-
årstider.

Det är första gången som 
Ulla Rytinki ställer ut i Ale 
kommun. Utställningen på 
Surte bibliotek pågår till den 
sista november.

JONAS ANDERSSON

Ny förskola planeras i Nödinge
– Barnen delaktiga i byggprocessen

Arkitekturpedagog Manja Teimouri besöker Lillgårdens förskola för att fånga in barnens 
åsikter om den nya verksamhet som planeras i Nödinge.

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Färgstark utställning 
på Surte bibliotek

Ulla Rytinki från Trollhättan visar ett 20-tal av sin konst-
verk på Surte bibliotek.

Ale
Allemanshälsans vårdcentral, Nol
Mån-fre 13-14, ons även 17-19, lör 21 
nov 10-15.30

Nödinge vårdcentral
Mån-tors 15.15-17, fre 13.15-15

Vårdcentralen Bohus
Lör 21 nov 10-15.30 på VC Älvängen eller 
VC Skepplanda
För övriga tider, ring 031-98 20 20

Vårdcentralen Bohuspraktiken, Bohus
Mån och tors 14-18, tis, ons och 
fre 14-17

Vårdcentralen Skepplanda
Lör 21 nov 10-15.30
För övriga tider, ring 0303-33 70 15

Vårdcentralen Älvängen
Lör 21 nov 10-15:30
För övriga tider, ring 0303-33 19 40

Härryda 
Hälsans Hus, Landvetter
Mån-fre 8-16.30

Rävlanda vårdcentral
Mån-ons samt fre 7.30-10, 
tors 15-17

Vårdcentralen Hindås
Från vecka 48 mån-fre 8-17

Vårdcentralen Landvetter
Landvetter församlingshem
Från vecka 48 mån 8-12 och 13-16
tis, tors och fre 8-12 
Från vecka 49 även på Vårdcentralen 
Landvetter tis-tors 16-19

Vårdcentralen Mölnlycke
Mån 8-16, lunch 12-13, tis 8-12, 
ons 13-18, tors-fre 8-13

Kungälv
Centrumpraktiken Kungälv
Ring 0303-20 93 00

Vårdcentralen Kusten, Ytterby
Ring 0303-37 97 00

Vårdcentralen Nordmanna
Mån-tors 15-17 

Vårdcentralen Solgärde
Ring: 0303-989 30 

Mölndal 
Allemanshälsans vårdcentral, 
Jungfruplatsen
Ring 031-352 06 60

Ekenhälsan Kållered
Ring 031-99 77 66

Kållereds familjeläkare och BVC
Ring 031-793 18 00

Kållereds vårdcentral
Ring 031-99 80 60

Läkargruppen Mölndalsbro
Ring 031-67 55 50 eller 
se lakargruppen.se

Mölndals vårdcentral
Plan 3 mån-tors 8-17 och fre 8-15

Vårdcentralen Krokslätt
Ring: 031-86 25 40

Vårdcentralen Lindome
Ring: 031-86 28 20

Vårdcentralen Åby
Ring: 031-86 27 50

Partille
Allemanshälsans vårdcentral, 
Sävedalen
Ring 031-352 06 50

Capio vårdcentral, Sävedalen
Mån-fre 8-16

Vårdcentralen Partille
Vecka 47-48 mån-tors 9-17, fre 9-16  
(ingång Vårdcentralen Partille Gamla 
Kronvägen 9 mitt emot kyrkan),
lör-sön 10-15 (ingång Vårdcentralen 
Partilles stora entré intill Allum) 
Från vecka 49 företrädesvis lör-sön 
10-15. Även mån-tors 14-17.30 

Vårdcentralen Furulund
Från vecka 47 mån-fre 8-16 på 
Vårdcentralen Furulund
Lör-sön 10-15 på Vårdcentralen Partille 
stora entrén intill Allum

Stenungsund
Stenungstorgs Läkarhus
Mån-fre 8-22 

Vårdcentralen Stenungsund
Gamla Vårdcentral Söders lokal
Mån-fre 10-19 

Vårdcentralen Stora Höga
Se Vårdcentralen Stenungsund

Tjörn
Vårdcentralen Tjörn
Mån-tors 16-19 

Öckerö
Hönö vårdcentral
Ring 031-96 24 59

Vårdcentralen Öckerö
Ring: 031-96 74 00 

VÄLKOMMEN ATT VACCINERA 

DIG MOT DEN NYA INFLUENSAN
Nu kan också barn mellan 6 månader och 3 år som inte 
tillhör en riskgrupp vaccineras. Vaccinationerna sker via 
BVC eller via vårdcentral.

Även vuxna som inte tillhör riskgrupperna är välkomna 
att vaccinera sig mot den nya infl uensan, även kallad 
svininfl uensan. Vi börjar med personer under 40 år 
eftersom de fl esta som hittills insjuknat tillhör denna grupp. 
Vaccintillgången är begränsad under de första veckorna och 
avgör om vårdcentralerna har möjlighet att starta vecka 47 
eller vecka 48. 

Vaccination sker efter ålder från och med:

För mer information

Vaccination där du är listad

Asylsökande eller inte listad

OBS – Vaccintillgång och lokala avvikelser

Kontrollera tillgången på vaccin och ändrade öppettider 
genom att söka på den egna vårdcentralen på 1177.se/vgregion.


