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NÖDINGE. Barnbokens 
dag hade rymden som 
tema i lördags.

I pysselhörnan på 
huvudbiblioteket i Ale 
gymnasium fick barnen 
göra egna raketer.

– Den flyger upp i 
himlen sen när den är 
klar, sa Stella Larsson, 
3 år.

Den svenske astronauten, 
Christer Fuglesang, har 
satt livet runt jorden i ett 
nytt perspektiv. Rymden fas-
cinerar allt och alla inklusive 
de allra yngsta barnnen. Pla-
neter, stjärnor och raketer. 
Rymden tog stor plats när 
Barnbokens dag arrangera-
des i Nödinge av Ale Biblio-
tek. Sagostunder och skugg-
teater var huvudattraktioner-
na, men att pyssla ihop sina 
egna raketbilder var minst 
lika roligt. 

Kompisarna Lina Anders-
son och Christina Sofia Jo-
hansson, båda 7 år från Nö-
dinge, trivdes med det kre-
ativa arbetet. Med ett svart 
papper, några guldstjärnor, 
en sax och lite annat material 
skapades fina alster.

– Stjärnorna är finast, kon-
staterade de och rymdraketen 
var plötsligt mindre viktig.

På den första sagostun-
den  var det självaste Bamse 
och hans vänner som fick 
reklam.

I caféet serverades det 
rymdfika och Kulturskolan 
bjöd på musik. De allra yngsta 
barnen kunde avslutningsvis 
gå på Skuggteater i den stora 
teatersalongen. Föreställ-
ningen behandlade frågan 
om var gränsen mellan saga 
och verklighet går.

Tema rymden på Barnbokens dag
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Stella Larsson, 3, hälsade på mormor Birgitta Eisenschmidt i 
Nödinge och då passade Barnbokens dag alldeles utmärkt.

Tilda Davidsson, 3 år från Bohus, Lina Andersson och Christina Sofia Johansson båda 7 år 
från Nödinge, pysslade med rymdraketer och stjärnor. De fick dessutom besök av ”Astro-
Bert” som egentligen heter Ewa Albrektsson.

– Fuglesang har satt universum på kartan
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Vi har köpare 
till er bostad! 

Just nu stor efterfrågan på villor och bostadsrätter i Ale.
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.
0303-74 62 50,  ale@fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 750 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 120 kvm
Tomt 363 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1974
Adress: Humlegången 12
Visas tor 19/11 17.15-18.15
och sön 22/11 13.00-14.00

Välplanerad 1 1/2 plansvilla med bra läge i området, på återvändsgata i populära Nödinge. Garage och
förråd vid huset. Närhet till Ale Torg, förskolor och skolor. Bokade visningar, ring eller maila
ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2161.

BNödinge

Utgångspris 675 000:-
Boyta 62,5 kvm
Avgift 2.586:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

Adress: Grangärdesvägen 15A
Visas tor 19/11 18.15-18.45

En välplanerad 2:a med balkong. Köksluckorna är nylackade och det är nytt golv i kök och vardagsrum.
Ny renoverat badrum. Bra Brf förening med låg månadskostnad. Det är nära till kommunikationer och
centrum och bara 10 min från Göteborg. Mäklare Joakim Olsson, tel 0708-44 63 12. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2188.

B 2:a Surte

Utgångspris 490 000:-
Boyta 54 kvm
Avgift 2.100:-/mån inkl värme, VA

Adress: Granhäcksvägen 20
Visas tor 19/11 17.30-18.00

En mycket fräsch och välplanerad 2:a på första våning i gavel. Renoverat kök med diskmaskin
inbyggnadsugn häll med mera. Bra Brf-förening med låg månadskostnad. Det är nära till
kommunikationer och centrum och bara 10 min från Göteborg. Mäklare Joakim Olsson, tel 0708-44 63
12 Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2223.

B 2:a Surte


