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BOHUS. Till sommaren 
invigs den nya idrotts-
hallen i Bohus.
Eleverna på Bohus-
skolan är i allra högsta 
grad delaktiga i projek-
tet.
Nu håller man på att 
färdigställa de plattor 
som ska läggas på nya 
området.

En gångpassage som ska 
plattsättas. Den uppgiften 
vilar nu på Bohusskolans 
elever i årskurs 5-8. På förra 
veckans bildlektioner hade 
man besök av konstnären 
Kimmo Hakonen, som är 
något av betongens mästare.

– Betongen måste vattnas 
för att den ska härda lång-

samt och få maximal styrka. 
På Bohusskolan tillämpar vi 
godislådstekniken, förkla-
rar Kimmo och syftar till att 
betongplattorna görs i låd-
format.

Eleverna får tillverka sin 
egen betongplatta som sedan 
ska pryda gången vid den nya 
idrottshallen.

– Det är jättekul! Jag har 
gjort en platta där jag har 
ristat in mina initialer. Det 
blir något att visa sina barn 
och barnbarn i framtiden, 
skrattar Markus Saarijärvi i 
klass 8B.

– Jag har gjort ytterligare 
en platta med mosaik, men 
den ska jag ge bort i julklapp, 
säger Markus.

Emelie Carlsson och 

Rebecka Eldén är två andra 
elever som färdigställt sina 
plattor.

– Det är roligt att kunna 
skapa sin egen profil och 
att den faktiskt kommer 
att synas i det offentliga 
rummet, säger Emelie.

Lärare Marie Torvad är 
mäkta imponerad av sina 
elever och det engagemang 
som visas upp.

– De har tagit uppdraget 
på största allvar. Jag är sam-
tidigt väldigt glad över att vi 
kan tillämpa brukarmedver-
kan vid den här typen av pro-
jekt, avslutar Marie Torvad.

Bohusskolans elever plattsätter nytt område
– Brukarmedverkan när idrottshallen växer fram

PÅ BOHUSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En gångpassage ska plattsättas vid det nya område som växer fram i och med idrottshallens 
tillkomst. Eleverna i årskurs 5-8 på Bohusskolan bidrar med egna dekorerade plattor.

ALVHEM. Tomten har 
redan uppenbarat sig.

Till Alvhem kom han 
redan i torsdags kväll 
för att hälsa på alla för-
skolebarn.

Efter den traditions-
enliga fackelparaden 
runt huset fick barnen 
överlämna sina önske-
listor.

Det var kallt, men stämnings-
fullt när förskolebarnen, dess 
föräldrar och syskon samla-
des för det årliga fackeltåget.

– Det är tredje året som 
vi arrangerar detta. De två 
föregående åren har det blåst 
och regnat. Nu fick vi äntli-
gen uppleva lite vinter och 
julstämning, säger Ingrid 
Murisoja på Alvhems för-
skola.

När alla samlats och fack-
lor delats ut påbörjades pro-
menaden runt förskolan. Väl 
tillbaka på skolgården stod 
fikabordet uppdukat där det 
bjöds på kaffe, saft, lussekat-
ter och pepparkakor. Barnen 
fick ställa sig på led och hälsa 
på tomten, som satt på en stol 
bland träd och buskar.

Fredrik Niklasson var 
först fram hos tomten. På 
hans önskelista stod ett svärd, 
en gubbe och fem bomber.

På Alvhems förskola går 
24 barn i åldern 1-5 år.

Tomten kom till Alvhems förskola

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fredrik Niklasson överlämnade sin önskelista till tomten och 
fick en godispåse i retur.

I torsdags kväll arrangerades fackeltåg runt Alvhems för-
skola. De två tidigare åren har det regnat, men nu var det 
vintrigt med snö och kyla.

Fikabordet stod uppdukat med kaffe, saft och lussekatter.Fikabordet stod uppdukat med kaffe, saft och lussekatter.

Ett nytt larmkoncept  
med IQ!

Verisure är ett nytt intelligent larmsystem som pratar, ser,  
känner och tänker. Det ger ett extremt pålitligt brandvarnings- 
och inbrottslarm med många smarta funktioner.

Ring din lokala Securitas Direct Partner för gratis  Safety Check: 
Magnus Ljung; tel 0303-656 00
Johan Engström; 0705-77 61 04

Verisure är ett nytt trygghetskoncept 
med smarta larmsystem, övervakade av 
och kopplade till  Securitas Directs 
larmcentral och tjänster. www.verisure.se
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Välj nivå efter dina
behov – med eller 
utan månadstjänst!
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