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Välkommen att 
besöka oss i Ale                
Öppet hus onsdagen 24 november, kl. 16.00-19.00 

Eller ring för personlig tid till Malin Luukinen 0768-71 20 27

Lär dig ett yrke på 

ett naturligt sätt 

– genom handledare 

och arbetskamrater 

på din arbetsplats.

Att studera hos oss 

innebär att DU:

www.lärlingsgymnasiet.se

Lärlingsgymnasiet Ale   –   Hålstensvägen 6, Älvängen

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE!
Allmänt möte i Medborgarhuset, Alafors

onsdagen den 24 november kl 19.00

Alla häst-entusiaster 
hälsas välkomna till en 

informationskväll. 
Vi bjuder på kaffe/te & bulle
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BanaVäg i Väst

Informationsmöte i Älvängen 23 november
BanaVäg i Väst bjuder in till informationsmöte om pågående och 
kommande arbeten i och omkring Älvängen centrum.

Plats: Folkets hus i Älvängen
Tid: 18:00–19:30

Ingen föranmälan krävs.
Välkommen!  

Senaste nytt hittar du på www.banavag.se

NÖDINGE. Alla hungriga 
småfåglar är välkomna 
till Mellangårdens för-
skola.

Där har barnen byggt 
sitt egna fågelbord som 
placerats på skolgår-
den.

– Nu hoppas vi att 
fåglarna hittar hit, 
säger Stina, en av för-
skoleeleverna.

Svenska Jägareförbundet 
genomför ”Fågelbordspro-
jektet” som syftar till att öka 
kunskapen om naturen hos 
landets förskolebarn. 

– Det är viktigt att barnen 
får en positiv bild av naturen. 
Detta har definitivt inget 
med jakt att göra utan sna-
rare om viltvård och hur vi 
tar hand om våra djur, förkla-
rar Charlie Tisell från Ale 
Jaktvårdskrets.

I måndags besökte Char-
lie Mellangårdens förskola i 
Nödinge för att genomföra 
projektet. Med sig hade han 
en byggsats till ett fågelbord, 
en fågelbok, en fågelplansch 
samt talgbollar och fågel-
frön.

– På det här sättet hoppas 
vi väcka barnens intresse för 
våra vanligaste fåglar. Att 
kunna de vanligaste småfåg-
larna tycker vi tillhör allmän-
bildningen, säger Charlie 
Tisell.

Bra koll
Det visade sig att barnen 
på Mellangårdens förskola 
hade riktigt bra koll på de 
olika fågelarterna och kunde 
ganska snabbt peka ut hack-
spett, blåmes, domherre och 
så vidare.

– De har ofta större kun-
skap än vad man kan tro, 
säger Charlie.

Under en timmas tid fick 
fem barn på Mellangårdens 
förskola hjälpa Charlie Tisell 
att bygga färdigt fågelbordet. 
När det var klart återstod 
bara att hälla i solrosfröna 
och fästa talgbollarna.

– Det är viktigt att man 
inte börjar mata fåglarna för 
tidigt, då stannar de kvar och 
då är risken uppenbar att de 
inte klarar vintern. Nu har 

dock flyttfåglarna gett sig av 
och då kan vi mata dem som 
är kvar, förklarar Charlie.

Stolta och glada över att 
fågelbordet kommit på plats 
tog förskolebarnen farväl 
av Charlie Tisell och sedan 
återstod bara väntan till dess 
att de första matgästerna 
skulle dyka upp.

Fåglar kan frossa på Mellangården
– Förskolan har fått ett eget fågelbord

PÅ MELLANGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Koll på de vanligaste småfåglarna har barnen på Mellangår-
dens förskola.

Oscar hjälper Charlie Tisell 
från Ale Jaktvårdskrets med 
byggandet av fågelbordet.

Glädjen var stor när fågelbordet kommit på plats.


