
alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 35  |   201020

Med en röst på Sverigedemokraterna 
den 19 september verkar Du för en 
ansvarsfull invandringspolitik och ger 
oss förtroendet att i Ale återupprätta

ale.sverigedemokraterna.se 

Vi kandiderar för Sverigedemokraterna i Ale kommun
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• en kunskapsinriktad skola
• en värdig äldreomsorg
• ett tryggt och säkert samhälle

NÖDINGE. En ny för-
skola för cirka 110 barn 
ska byggas i Nödinge.

Förra måndagen togs 
första spadtaget för 
Äppelgårdens förskola.

Den 1 oktober nästa 
år ska det vara inflytt-
ningsklart.

Solen sken när kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S), och Martin 
Karlsson från Jålab Bygg 
tog det första spadtaget för 
Äppelgårdens förskola i 
måndags. Till sin hjälp hade 
de Clara Netterdahl, 4 år, 
som är ett av alla de försko-
lebarn som får en ny hemvist 
nästa höst.

– Vi hade en demokra-
tisk process, där vi lottade 
vem av barnen som skulle få 
vara med och hålla i spaden. 
Lottningen skedde bland de 
yngre barnen eftersom de ges 
möjlighet att få gå i den nya 
förskolan, berättar förskole-
lärare Catrin Högberg.

Äppelgårdens förskola 
kommer att ersätta Lillgår-

dens förskola som ska rivas. 
Den nya förskolan kommer 
att arbeta enligt Reggio Emi-
lia-pedagogiken i ett hus som 
har en stor energieffektivitet.

– Förskolan byggs enligt 
passivhusmodellen. Det blir 
extremt energisnålt och vi 
har ett stort miljötänk i hela 
processen, säger Agneta 
Lindfors, ansvarig förskole-
chef under byggtiden.

Vad har ni fått namnet 

Äppelgården ifrån?
– Det fanns ett stort 

äppelträd på den gamla för-
samlingshemsgården som 
vi hade tänkt bevara, men 
det gick tyvärr inte. Därav 
namnet Äppelgårdens för-
skola, förklarar Agneta Lind-
fors.

Jarl Karsson var mäkta 
belåten när han kunde kon-
statera att byggprojektet 
tagit fart på allvar.

– I Ale är jag som ”reger-
ingschef” mycket stolt över 
den kommunala förskole-
verksamheten. På sedvanligt 
Ale-sätt har barnen varit del-
aktiga i utformningen av för-

skolan och utemiljön tillsam-
mans med bland annat arki-
tekter och byggare. Natur-
ligtvis är personalen också 
delaktig i utformningen av 
förskolan. Hela projektarbe-

tet har också dokumenterats 
på film och i flera artiklar, 
sade Jarl Karlsson.

Ny förskola byggs i Nödinge
– Första spadtaget togs för Äppelgården
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Jarl Karlsson, Clara Netterdahl och Martin Karlsson tar 
första spadtaget för Äppelgårdens förskola i Nödinge. 

Barnen på Lillgårdens förskola, som nästa år får en helt ny förskola att flytta in i, firade det 
första spadtaget med glass i den sköna augustisolen.


