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LÖDÖSE. Ett par minus-
grader och en isande 
vind.

Det var förutsätt-
ningarna när Blåsip-
pans förskola genom-
förde Hasaloppet i 
onsdags morse.

Kylan lät emellertid 
inte påverka humöret 
hos barnen som såg ut 
att trivas i spåret.

Strax efter klockan tio på 
onsdagsmorgonen gick 
startskottet för Hasalop-
pet på Blåsippans förskola i 
Lödöse. 45 barn i ålder 2-5 år 
hasade sig runt den utstakade 
slingan inne på skolgården.

– Vi har gjort det här en 
gång tidigare, men inte så 
avancerat som i år, förklarar 
Dorotea Barisa.

Med ståtliga nummerlap-
par på bröstet släpptes delta-
garna i väg en efter en på den 
snötäckta gräsmattan. 200 

hasande steg krävdes för att 
nå målet i Mora. När mållin-
jen passerats stod fröknarna 
redo att dela ut medaljer 
och diplom och en bit däri-
från serverades varm saft och 
kaka.

– Barnen har sett fram 

emot den här dagen väl-
digt länge. Förhoppningsvis 
kan detta bli en tradition på 
vår förskola, säger Dorotea 
Barisa. 

Kylslaget Hasalopp i Lödöse

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Klungan har just nått fram 
till Eldris och målgången 
närmar sig.

Rikard visar stolt upp sin medalj, som ett bevis för att han 
klarat av Hasaloppet.

Varm saft och kaka smakade gott efter loppet.

LILLA EDET. Interna 
motsättningar gör att 
Madeleine Dahlgren 
avgår som kommunal-
råd.

Det socialdemokra-
tiska oppositionsrådet 
lät meddela sitt beslut i 
förra veckan.

– Jag ser ingen annan 
lösning, säger Dahlgren 
till Alekuriren.
Madeleine Dahlgren har varit 

kommunalråd i Lilla Edet 
sedan 2002. Politiskt aktiv 
inom socialdemokratin har 
hon varit sedan 1985.

– Jag har alltid älskat polti-
ken. Mötet med människorna 
har tveklöst varit det roligaste 
med arbetet som kommunal-
råd, säger Dahlgren som inte 
kan dölja sin besvikelse över 
den situation som uppstått.

– Om jag inte har förtroen-
de rakt igenom partiet vill jag 
inte fortsätta. Jag är en person 

som säger vad jag tycker och 
det är inte bekvämt för alla, 
säger Dahlgren.

Som efterträdare till Ma-
deleine Dahlgren nämns 
två heta kandidater, Inge-
mar Ottosson och Carlos 
da Silva. På årsmötet den 23 
mars ska partiet presentera 
ett färdigt förslag för med-
lemmarna.
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Sista ansökningsdag 24 mars

Lilla Edets oppositionsråd avgår

Det socialdemokratiska op-
positionsrådet, Madeleine 
Dahlgren, har bestämt sig 
för att sluta.

LE KOMMUNA

Utveckla ditt föräldraskap
Har du barn mellan 3 och 12 år är du välkommen att 
delta i Familjeverkstan. Diskussionerna utgår från 
korta, dramatiserade dokumentärfilmer där varje 
träff har ett tema. Innehållet bygger på aktuell 
forskning om barn och föräldrar och vi räknar med 
att ha nio träffar à 2-3 timmar. 
Vi startar redan nu i mars eller så snart vi får grupper 
om 7-8 deltagare. Avgift för hela kursen inklusive 
skriftligt material är 100 kr.

Välkommen att anmäla dig! Ange vilken ort som 
passar dig bäst. Skicka anmälan till:

Folkhälsoplanerare Birgitta Fredén birgitta.freden@ale.se 
0704 32 07 11 eller Studieförbundet Vuxenskolan 

ale@sv.se 0303 7485 02


