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BOKTIPS!

Bli friskare, smalare och piggare med LCHF 

- mat med lite kolhydrater 
och mycket fett.
LCHF-kost handlar om att äta den naturliga 
artriktiga föda vi är designade att äta.

Välkomna att träffa 
Rolf Aronsson och 

Michael Zvorc

Lördag 26 mars 
kl. 12-15 

i Ale Bokhandel

Molekylverkstan är ett sci-
ence center med betoning på 
kemi, som drivs i samverkan 
med kommunens tekniska 
service och kemikomplexet i 
Stenungsund. Molekylverk-
stans verksamhet syftar till 
att utveckla experiment för 
att ge ökad förståelse, ökad 
nyfikenhet, erfarenheter och 
kunskap om naturvetenskap-
liga fenomen och tekniska 
lösningar.

– Intresset för naturveten-
skap i allmänhet och kemi i 
synnerhet är generellt sett 

ganska svalt. Det gäller att 
väcka lusten och nyfiken-
heten redan i unga år, säger 
Cecilia Taube.

Kanske finns det några 
blivande kemister på Hövä-
gens förskola. Att döma av 
barnens entusiasm i torsdags 
lär det finnas hopp om en 
god återväxt.

– Barnen får smaka på 
orden inom kemins område. 
Dessutom gör vi ett experi-
ment där vattnet börjar pysa.

Molekylverkstan gjorde 
ett ordentligt avtryck, som 

barnen på Hövägens förskola 
inte lär glömma i första taget.

JONAS ANDERSSON

Unga kemister laborerade
– Molekylverkstan besökte Hövägens förskola

Cecilia Taube från Molekyl-
verkstan besökte Hövägens 
förskola i torsdags morse.

Vad händer i provrören? Emil följde experi-
menten med stort intresse.

ÄLVÄNGEN. Experimentlustan gick inte att ta 
miste på.

Barnen på Hövägens förskola lyssnade intresse-
rat när Cecilia Taube från Molekylverkstan var på 
besök i torsdags morse.

– Häftigt, tyckte Emil när han laborerade till-
sammans med sina jämnåriga kamrater.
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Öppettider vintertid: Vardag 8-20 | Lör-Sön 8-18
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