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*JUST NU LETAR VI EFTER HEM FÖR CA 22.000 MÄNNISKOR. HUR MÅNGA SOM ÄR INTRESSERADE 
AV VARJE BOSTAD SER DU PÅ RESPEKTIVE BOSTAD. VILL DU OCKSÅ VARA MED I VÄSTKUSTENS 

STÖRSTA SPEKULANTREGISTER? ANMÄL DIG PÅ M2.NU, SÅ SKÖTER VI LETANDET ÅT DIG.

NÖDINGE. I början av 
november träffade 
eleverna på Lillgårdens 
förskola arkitektpeda-
gog Manja Teimouri för 
första gången.

Förra måndagen pre-
senterade barnen sin 
modell över hur miljön 
kring den nya förskolan 
kan tänkas se ut.

– Idag är det nästan 
som en fest, sade Alex-
ander, 4 år, när han häl-
sade välkommen.

Delaktighet präglar arbe-
tet med den nya förskolan i 
Nödinge. Förberedelserna 
tog fart i början av förra året. 

Såväl barn som personal är 
involverade i det fortlöpande 
planeringsarbetet.

– Det är tämligen unikt 
att barnen får vara med från 
idé till färdigställande. De 
har konkret fått visa hur de 
använder dagens utegård 
och vad de tycker är roligt att 
göra, säger Manja Teimouri.

Presentera
Barnen har träffat Manja vid 
fem olika tillfällen och i förra 
veckan var det dags att pre-
sentera vad man tillsammans 
kommit fram till.

– Jag gillar att åka rutsch-
kana, säger Alexander och 
pekar på modellen där han 
tycker att en sådan passar 

bäst.
– Fotboll tycker jag är 

roligt, fast nu på vintern 
åker jag mest pulka, förklarar 
Tobbe.

Det råder ingen tvekan 
om att förskolebarnen tycker 
att processen med en ny för-
skola är spännande.

– Det är ett bra sätt att 
medvetandegöra barnen vad 
som är på gång, säger Manja 
Teimouri.

Spaden sätts i backen nu 
till våren och hösten 2011 
beräknas den nya förskolan 
vara klar att tas i bruk.

Barnen visade modell över ny förskola

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Så här kan den nya förskolan i Nödinge komma att se ut. Barnen på Lillgårdens förskola 
visar vad de tycker att den nya utegården bör innefatta.
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Kvinna 
- ditt rätta järntillskott

Floradix Blutsaft 
fyller effektivt på 
dina järnnivåer och 
ger dig ny energi.


