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SURTE. Det var spök-
tema på Surte biblio-
tek i tisdags.

Sportlovslediga barn 
vågade sig ändå dit.

– Kul att det händer 
något när man är 
hemma från skolan, 
tyckte Sofia.

Under lovveckan erbjöds en 
hel del aktiviteter runtom i 
kommunen. På Surte bib-
liotek hade man valt att satsa 
på en spökkväll, som drog 
igång redan klockan två på 
eftermiddagen och fortsatte 
sedan i timmarna fem.

När lokaltidningen kom 
för att hälsa på fanns både 
unga och äldre i lokalen. 
Spöket som fanns placerat 
i ena hörnet av biblioteket 
skrämde uppenbarligen inte 
bort besökarna – tvärtom. 
Vid ett bord satt ett kompis-
gäng och målade.

– Jag bor i Torslanda, 
men är här och hälsar på. 
Idag är vi på biblioteket och 
i morgon skall vi till Glas-
bruksmuseet och måla på 
glas, förklarade Moa.

– Så ska vi åka skridskor 
på Jennylund också, infli-
kade Emilia.

Surte-Bohus biblio-
teks- och kulturförening 

fanns representerade i cafét 
genom Doris Hellman som 
serverade våfflor och saft för 
fem kronor.

– Det har blivit några 
våfflor att grädda, konstate-
rade Doris som såg ut att ha 
god hand med järnet.

Poängpromenad fångade 
också barnens intresse och 
vid två tillfällen lästes det 
spöksaga. Kusligt roligt blev 
det!

Spöklikt på biblioteket i Surte
– Men barnnen lät sig inte skrämmasen lät sig inte skrämmas

I SURTE BIBLIOTEK
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Emilia, Olivia, Sofia, Johannes, Fanni och Moa i målartagen på Surte bibliotek, som ordnade 
spökkväll i tisdags.

Filip, 7 år, och Tim, 8 år, från Surte gick poängpromenad inne 
på biblioteket och lät sig inte skrämmas av spöket.

NOL. Den 16 februari 
1991 invigdes Änggår-
dens förskola.

Exakt på dagen 20 år 
senare var det dags för 
jubileum.

Kaffe, saft och tårta 
väntade besökarna på 
onsdagseftermiddagen.

Änggårdens förskola var unik 
i sitt slag när den öppnade för 
20 år sedan. En ny form för 
kommunal service såg dagens 
ljus när Alebyggen stod som 
ansvarig för verksamheten.

– Det var spännande och 
ett nytt grepp. Jag hade tidi-
gare jobbat inom den kom-
munala barnomsorgen, men 
tvekade aldrig på att hoppa 
på den här satsningen, säger 
Lisbeth Magnusson som 
tillsammans med Mona Jo-
hansson och Tuula Viita-

nen utgör den trio ur perso-
nalgruppen som funnits med 
sedan starten.

Alebyggen drev förskolan 
fram till 1999 då den övergick 
i kommunal regi. Det var inte 

helt okomplicerat.
– Det blev diskussioner 

huruvida vi skulle få tillgo-
doräkna oss de kommuna-
la anställningsåren eller inte 
under den period som dag-
hemmet drivits i Alebyggens 
regi. Det fick vi göra, förkla-
rar Mona Johansson.

Banden med Alebyggen är 
inte helt avklippta. Det kom-
munala bostadsföretaget äger 
fortfarande fastigheten och 
ombesörjer skötseln av ute-
miljön.

– Vi har fortfarande en del 
kontakt med Alebyggen och 
dess vd, Lars-Ove Hellman, 
säger Lisbeth Magnusson.

I samband med 20-årsjubi-
leet hade personalen ordnat 
med poängpromenad, hängt 
upp ballonger och dukat fram 
kaffe, saft och tårta.

– En god uppslutning där 
många föräldrar har tagit sig 
tid för en fika tillsammans 
med barnen, avslutar Tuula 
Viitanen.

Änggårdens förskola 20-årsjubilerade
– Firades med storslaget tårtkalas
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Linda Magnusson, 23, och Malin Wallgren, 23, tillhörde den 
första barngruppen på Änggårdens förskola. I onsdags var de 
tillbaka för att ta del av 20-årsjubileet.

Trotjänare. Tuula Viitanen, Lisbeth Magnusson och Mona Johansson är de ur personalgrup-
pen som funnits med sedan starten för 20 år sedan.

Tårtan smakade gott tyckte Robin, 2 år, som blev matad av 
mamma Malin.

Vad vore ett kalas utan ballonger? Barnen på Änggårdens 
förskola i Nol såg ut att trivas med jubileumsfirandet.

ALE - ALAFORS
Visning söndag 27/2 kl 15-16 

och torsdag 3/3 kl 18-19. Välkomna!
Arkitektritad villa i 1½ plan, ca 230 m², högt belägen med 

fri utsikt mot Älvdalen. Mycket välvårdad fas�ghet 
med �lltalande planlösning. Stor altan i sydväst.

Utgångspris: 2 375 000 kr
Fas�ghetsmäklare: Lars Gustafsson

Fas�ghetsmäklare
Lars Gustafsson
0705-60 72 50

Fas�ghetsmäklare
Birgi�a Ström
0705-21 85 80

www.danielssons.se

Dina mäklare med lång erfarenhet i Ale!

Vi har kunder som söker 
hus och bostadsrä�er!


