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NOL. Solsken och breda 
leenden.

Precis som det ska 
vara när det stundar 
invigningsfest.

I torsdags firade 
Noltorgets förskola att 
man har fått en ny ute-
gård.

Det var dukat till fest på Nol-
torgets förskola i torsdags för-
middag. Blågula fanor vajade 
och på borden stod det pop-
corn och saft. Inte nog med 
att det var Förskolans dag, 
dessutom passade man på att 
inviga den nya utegården.

– Arbetet med den nya 
gården påbörjades i novem-
ber och sedan gick det med 
en rasande fart. Vi tog vår nya 
utemiljö i anspråk redan tidigt 
i vintras, men tyckte att den 
här dagen lämpade sig perfekt 
för en officiell invigning, för-
klarar Ingela Olofsson som 
hade äran att få klippa det blå-
gula bandet.

På Noltorgets förskola är 
hemvist för 38 barn, fördelade 
på två avdelningar (Solstrålen 
och Rainbow). Emil Christi-
ansson och Ida Thorstens-
son går idag i förskoleklass, 
men deltog i ändå torsdagens 
kalas. De har nämligen varit 
med och utformat den nya 
utgården, kommit med idéer 
som entreprenören sedan för-

verkligat.
– Cykelvägarna har blivit 

bra. Sedan ville jag att man 
skulle bygga en koja och så 
blev det, förklarar Emil.

– Det är roligt med invig-
ningsfest och gården har 
blivit jättefin, säger Ida.

En stor gunga, en båt och 
bänkar har också fått plats 
på den nya utegården, som 
används flitigt i verksamhe-
ten.

– Vi är jätteglada för bar-
nens skull som verkligen har 
fått en miljö som lockar till 
lek, avslutar Ingela Olofsson.
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I torsdags var det officiell invigning för den nya utegården på Noltorgets förskola.

Barnen bjöds på saft och popcorn dagen till ära.

Förskolans dag firades på många håll i torsdags. På Olof 
Persgårdens förskola arrangerades OP-loppet för andra 
året i rad. Efter den gemensamma uppvärmningen gick 
startskottet för loppet. Efter målgång förärades samtli-
ga deltagare med guldplakett.

Förskolebarn i Älvängen 
sprang OP-loppet


