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ALAFORS. När många 
trodde att våren var i 
antågande gjorde sig 
vintern påmind igen.

Det fick barn och 
personal på Mor Annas 
Förskola erfara i ons-
dags förmiddag.

Snön yrde när Hasa-
loppet gick av stapeln i 
Furulundsskogen.

Förra söndagen avgjor-
des det 87:e Vasaloppet på 
skidor. Lika länge har inte 
Hasaloppet funnits, även om 
arrangemanget numera har 
utvecklat sig till en kär tradi-
tion bland elever och perso-
nal på Mor Annas Förskola.

Likheterna med Vasalop-
pet är för övrigt slående på 
många sätt. Förväntningarna 
hos deltagarna är jämför-
bara och även om distan-
sen i Hasaloppet inte mäter 
mer än några hundra meter, 
så krävs det ändå en rejäl 
ansträngning hos barnen. 
Som tur är så bjuds det extra 
energi utmed banan i form av 
blåbärssoppa.

– Gott, tyckte Moa Karls-
son, som kastade muggen för 
att sedan bege sig de sista 
meterna in mot mål.

Ivrigt påhejade av sina 
kamrater kunde deltagarna, 
en efter en, passera mål-
skynket och därmed säkra en 
medalj i Hasaloppet 2011.

Snöyra när Hasaloppet avgjordes
– Mor Annas Förskola håller fast vid traditionen

I FURULUNDSSKOGEN
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Glada miner i målfållan. Ceasar Lerebäck, Sofia Andersson och Jonathan Jensen från Glada miner i målfållan. Ceasar Lerebäck, Sofia Andersson och Jonathan Jensen från 
avdelning Nasse klarade Hasaloppets prövningar med bravur.avdelning Nasse klarade Hasaloppets prövningar med bravur.

Starten har gått för Hasaloppet i Furulundsskogen och 
barnen på Mor Annas Förskola ger sig iväg ut på den snits-
lade slingan.

NÖDINGE. Vårens första 
författarfrukost står 
för dörren.

Nu på lördag får bibli-
oteket i Nödinge besök 
av estradpoeten Lina 
Ekdahl.

– Det ser jag fram 
emot, säger huvudper-
sonen själv.

Lina Ekdahl är född 1964 och 
bosatt i Göteborg. Hon är en 
uppskattad estradpoet och 
skriver texter även för teater, 
radio och tidningar.

– Att det blev dikter för 
min del beror på att jag gillar 
den koncentrerade och korta 
uttrycksformen. När jag 
skriver så stryker jag väldigt 
mycket, det blir så tråkigt 
annars, säger Lina Ekdahl.

Hon har läst dikter för 
publik sedan 1984, men det 

var först tio år senare som 
hennes debutbok ”Fram på 
dagen” gavs ut.

– Sedan har jag fortsatt på 
den inslagna vägen och hit-
tills har det blivit sex diktsam-
lingar, säger Lina Ekdahl.

När lokaltidningen får tag 
i Lina Ekdahl sitter hon i ett 
hus på Koster och arbetar för 
fullt.

– Jag har fått låna ett ställe 
för att få ordentlig arbetsro. 
Just nu håller jag på att skriva 
nya dikter.

Frukosten kommer att stå 
uppdukad från klockan halv 
tio och en halvtimme senare 
är det dags för Lina Ekdahl 
att hålla sitt föredrag.

– Jag kommer att berätta 
om mitt författarskap, men 
samtidigt hoppas jag på en 
bra dialog med besökarna 
som förhoppningsvis har en 
hel del frågor på lager.

Estradpoet gästar Ale bibliotek
– Författarfrukost med Lina Ekdahl

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lina Ekdahl från Göteborg, 
känd bland annat för sina 
välskrivna diktsamlingar, 
kommer till Ale bibliotek nu 
på lördag.
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