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Alla som sökt för-
skoleplats i Ale till 
augusti och september 
har fått plats på den 
ort de önskat. 

Undantaget är ett 
tiotal barn från Starr-
kärr och Alafors som 
hänvisats till Nol.  

Nästa höst kommer 
Nödinge att kunna ta 
emot ännu fler barn 
när en ny förskola pla-
neras stå klar.

Den som sökt förskoleplats 

i Ale till hösten behöver 
inte vänta länge på att få 
skola in sitt barn. 

– Trycket på platser är 
i stort sett detsamma som 
förut, men i år är det ovan-
ligt många i Nödinge som 
lämnar förskolan och går 
upp i skolan. Därför finns 
det utrymme för fler barn, 
säger Karin Wik, förskole-
samordnare. 

Det har tidigare varit 
särskilt stor efterfrågan 
på platser i Nödinge och 
därför hänvisades vissa till 
ett annat område. Men så 

är alltså inte fallet i år. Även 
nästa höst väntas det finnas 
gott om platser i Nödinge 
eftersom en ny förskola med 
sex avdelningar kommer att 
byggas där Lillgårdens för-
skola nu ligger.  

– Kötiden är fyra måna-
der så för att få plats där 
man önskar gäller det att 
vara ute i god tid. Det är 
lättast att få plats i början 
av hösten för sedan fylls det 
på allt eftersom, säger Karin 
Wik. 

JOHANNA ROOS

Ale klarar barnomsorgen

Utgångspris 2 475 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boyta 183 kvm
Tomt 882 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1974
Adress: Daggkåpevägen 7
Visas sön 15/8 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-2342 till 72456 för beskrivning

Vi har nu nöjet att erbjuda ett perfekt hus för den stora familjen. Välplanerat med hela fem sovrum, stort
garage och med ett härligt grönområde som gränsar till fastigheten, perfekt för lekar och andra
aktiviteter. Centralt, lugnt läge på återvändsgata. Badsjö inom cykelavstånd. Nära till skolor,
kommunikationer och service. Tel: 0303-74 62 50, 0708-69 36 30. Snabbsök via webbnr: 5410-2342.

BNödinge

Utgångspris 395 000:-
3 rok, varav 1-2 sovrum
Tomt 2 400 kvm Naturtomt
Byggt 1900

Adress: Skinta 320
Visas tor 12/8 17.00-17.30
Sms:a: FB 5410-2559 till 72456 för beskrivning

Charmigt äldre mindre hus med sidobyggnad. 1 -plans om ca 30 kvm med vardagsrum, sovrum, kök.
Det är låg takhöjd i huset. Sidobyggnad om 18kvm med gästrum förråd och mulltoa. Bokade visningar.
Ring för tid. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2559.

BHålanda

Utgångspris 795 000:-
Boyta 55,4 kvm
Avgift 1.996:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv
Balkong i söder läge.

Adress: Änggatan 9
Visas ons 18/8 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-2541 till 72456 för beskrivning

Denna välplanerade tvårumslägenhet ligger centralt belägen i trivsamma Älvängen. Balkong i söderläge.
Välskött förening. Nära till service och kommunikationer både till Göteborg och Trollhättan.
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2541.

B 2:a Älvängen

Utgångspris 1 975 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 117 kvm, biyta 63 kvm
Tomt 1 328 kvm

Byggt 1942, ombyggt 2004
Adress: Ivar Arosenius Väg 17
Visas tor 19/8 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-0577 till 72456 för beskrivning

Mycket trivsam enplansvilla med källare på gräddhyllan i Älvängen. Härlig altan och fin utsikt över Göta
Älv. Centralt läge nära förskola, skola, affärer och kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-0577.

B Älvängen
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NÖDINGE Alexander 
Börjesjö tröttnade 
på att inte ha något 
ordentligt ställe att åka 
skateboard på, så han 
tog saken i egna händer 
och sökte EU- bidrag. I 
somras invigdes äntli-
gen den nya skatepar-
ken som byggts i sam-
arbete med Mötesplats 
ungdom.

– Man är hatad som skejta-
re och vi blir ofta ivägkör-
da från matbutikers entréer. 
Därför ville jag redan för flera 
år sedan bygga en skatepark. 
Det gjordes då ett försök att 
ordna ramper i Nödinge och 
PEAB byggde för cirka 200 
kronor, men sedan stod det 
still ett tag. Fram tills i början 
av sommaren när min ansö-
kan gick igenom och vi fick 
20 000 kronor från LEADER 
Göta Älv, säger initiativtaga-
ren Alexander.

På asfaltsplanen bakom 
Kyrkbyskolan står nu en 
hög fartramp, en funbox (en 
låg ramp som man kan åka 
på från båda håll) och en 
mindre ramp kallad courter-
pipe. Samtliga är byggda i trä 
och tanken är att de så små-
ningom ska prydas av snygga 

motiv.
För att påbörja bygget bör-

jade Alexander att söka efter 
personer som kunde hjälpa 
till, och det var så Johan-
nes Öhman kom in i bilden. 
Han har själv tidigare spen-
derat många dagar på brädan 
och har dessutom jobbat som 
snickare. Av en ren slump 
hamnade han plötsligt mitt i 
projektet med att bygga ska-
teparken i Nödinge och sedan 
har han blivit kvar och hjälpt 
till på Mötesplats ungdom.

– Så var inte tanken från 
början men jag blev invol-
verad i så många projekt att 
jag blev kvar hela sommaren. 
Feriearbetare på Mötesplats 
ungdom var med och hjälpte 
till med rampbygget och det 
tror jag uppskattades även 
från deras sida, säger Johan-
nes och fortsätter:

Efterom budgeten inte 
räckte jättelångt var vi tack-
samma över den generösa ra-
batten Beijer Bygg gav oss på 
materialet.

Pengar kvar
Det är fortfarande en del 
arbete kvar innan skatepar-
ken är helt färdig. Bland annat 
hade det behövts brunnar för 
att undvika att asfaltspla-
nen täcks med vatten när det 

regnar. Som det ser ut nu har 
de bara kunnat bygga på ena 
sidan av planen eftersom den 
andra svämmar över. Dess-
utom ska det målas klart och 
Alexander hade gärna velat 
sätta plåt i skarvarna så att 
ramperna blir lättare att åka 
på. 

– Helst skulle man vilja 
bygga alltihop i betong så det 
hade hållit bättre, men det är 
dyrt. Det finns fortfarande 
8000 kronor kvar av bidraget 
men det räcker inte särskilt 
långt. Vi får se om vi kanske 
ska använda dem till att rusta 
upp parken ännu mer. När 
den första parken byggdes 
sattes det upp staket runt om 
för att hindra folk att köra in 
med mopeder och bilar, men 
det förstördes på en gång. 

Han kommer fortsätta att 
söka bidrag och vill bygga ut 
parken ännu mer. Men efter-
som han samtidigt håller på 
att söka jobb blir det svårt att 
hinna.

I sådana fall hoppas han på 
att någon annan energisk ska-
teboardåkare vill ta över sta-
fettpinnen och driva igenom 
fler projekt för skejtarna. 

Skejtare gläds åt nya ramper
– Idén om en ny skatepark förverkligades 
genom EU-bidrag

RULLAR INTE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Alexander Börjesjö (till höger) fick 20 000 kronor från LEADER Göta Älv för att bygga den Alexander Börjesjö (till höger) fick 20 000 kronor från LEADER Göta Älv för att bygga den 
nya skateparken i Nödinge. Johannes Öhman har hjälpt till med uppbyggnaden av de nya nya skateparken i Nödinge. Johannes Öhman har hjälpt till med uppbyggnaden av de nya 
ramperna och än är de inte helt färdiga. ramperna och än är de inte helt färdiga. 
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