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Det åskade, blixtrade och 
regnade på sina håll. I 
Nygård bestod dock det fina 
majvädret och Förskolans 
dag blev en riktig succé.

– Nytt för i år var att vi 
genomförde arrangemanget 
tillsammans med föräld-
rarna. Även dagbarnvårdarna 
fanns med, förklarar förskol- lärare Eva-Carin Grönvall.

Ett 40-tal barn i åldern 
1-5, och deras föräldrar, fick 
inledningsvis gå en poäng-
promenad. Därefter kom 
självaste Tiger på besök för 
att dela ut glass till alla barn. 
Tiger deltog även vid prisut-
delningen för poängprome-
naden.

– Varje familj hade med 
sig egen kaffekorg och satt i 
gröngräset och fikade, berät-
tar Eva-Carin.

Som slutknorr på arrang-
emanget bjöd eldslukare 
Anders Bertilsson på en 
bejublad uppvisning. Det 

sprutades eld till publikens 
stora förtjusning.

– Det var ett uppskattat 
nummer, intygar Eva-Carin.

Blir det något liknande 
upplägg även nästa år?

– Det skulle jag kunna tro 
att det blir. Alla var väldigt 
nöjda med kvällen och hur 
den förlöpte, avslutar Eva-
Carin Grönvall.

Förskolans dag firades i Nygårdi Nygård
– Och föräldrarna deltog i festligheternaeterna

Tiger blev snabbt populär bland barnen.

Samling vid poängpromenadens utslagsfråga.

Anders Bertilsson i eldsprutartagen.Anders Bertilsson i eldsprutartagen.

I torsdags kväll firades Förskolans dag på Nygårdsskolan. 
Barn, föräldrar och personal deltog i arrangemanget.

Betala endast 8.895:- för ett komplett paket innehållande portmo-
dell 251, storlek 2440x1980/2140 mm och portautomatik med 1 
st minifjärrkontroll. Pris inkl moms, frakt tillkommer.

Port-
automatik 

ingår!

VÄRLDENS STÖRSTA TILLVERKARE AV GARAGEPORTAR

8.895:-
Ett oslagbart erbjudande!   OBS! 25 mm isolering!

• Nedmontering och bortforsling av gammal port
• Nödvändiga snickeriarbeten
• Montering av ny port och motor
 
Prisexempel:
Fjärrstyrd Clopay 
Takskjutport 

SJÖBERGS BYGG & PORTTEKNIK 
0702-28 14 60 • sjobergportteknik@gmail.com

Monterat och klart: 

11.395:-
(efter ROT-avdrag)

Monterat och klart: 

11.395:

Monterat & Klart!

NYGÅRD. En familjefest!
Så skulle man kunna sammanfatta Förskolans 

dag på Nygårdsskolan.
Barn, föräldrar och personal trivdes i vårvär-

men.
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Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

��������	
��	�		���

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Dammsugare
Miele S 388
• 1800 watts motoreffekt
• HEPA filter
• Räckvidd 9 meter

RABATT
30%

1.395:-
Ord pris 1.995:-
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