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BOHUS. En dag att 
minnas.

Förskolans dag fira-
des rejält i Bohus.

Lilla Bohusvarvet 
följdes upp med en stor 
fest för både barn och 
föräldrar.

Lilla Bohusvarvet har blivit 
en tradition på Bohus för-
skola. Ett Göteborgsvarvet 
i miniatyr avverkas alltid på 
Förskolans dag och samtliga 
deltagare föräras med med-
aljer efter avslutat lopp. Det 
här året var inget undantag.

Som om inte detta vore 
nog blev det också festlighe-
ter senare på eftermiddagen. 
Föräldrar och syskon hade 
bjudits in till förskolan för att 
i timmarna två umgås och ha 
roligt. Barnen hälsade besö-
karna välkomna med vacker 
sång och därefter skedde en 
rad olika aktiviteter, bland 
annat vattenstafett och boll-
kastning. Det hölls också 
vernissage där barnen visade 
upp sina olika pyssel och verk 
från den gångna terminen.

Naturligtvis fanns det 
servering som hölls öppen, 
där det skedde försäljning av 
korv med bröd, kaffe, bullar 
och kakor. Pengarna som 
erhölls i samband med detta 
arrangemang kommer för-
skolebarnen tillgodo i form 
av teaterbesök, studieresor 
och mulleverksamhet.

Uppslutningen var god 
och det fina majvädret bidrog 
till en festlig inramning.

Festligt firande på Bohus förskola
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Sebastian Bergström, 6 år, 
visar mamma och pappa, 
Åsa och Christer, skolans 
växter.

Vattenstafetten var ett fest-
ligt inslag som ingen ville 
missa.

Alfred Karlsson, 3 år, försöker få ner burkar med hjälp av 
en tennisboll.

Redan för två år sedan lades grunden till den pedagogiska 
utegården på Björklövens 
förskola i Älvängen. Rabatter 
iordningställdes och en kom-
post blev verklighet.

– I höstas sökte vi pengar 
från Innovationspotten. Vi 
såg att ett växthus skulle vara 
en utmärkt förlängning på 
det arbete som vi startat upp, 
förklarar pedagog Linda 
Bäckström, som också har 
en trädgårdsmästarutbild-
ning att luta sig emot.

Personal från parkavdel-
ningen och skogsvårdslaget 
har sett till att få växthuset 
på plats. I onsdags förmid-
dag var det dags för invig-
ning. Alla barn fanns samlade 
för att se när sexåringarna 
klippte bandet och förkla-
rade växthuset för öppnat.

Växthuset fylldes snabbt 
av plantor och odlingar som 
barnen låtit så tidigare i år. 
Nu var tiden mogen att lyfta 
ut dem från förskolans loka-

ler till växthuset. Tomater, 
paprikor, gurkor, basilika 
med mera ställdes upp i långa 
rader.

– Läran om naturen finns 
med i läroplanen och det 
blir så konkret med vårt nya 
växthus. Vi är jätteglada att 
projektet nu är i hamn, säger 

Linda Bäckström.
Firandet fortsatte med 

tårtkalas och senare på dagen 
arrangerades öppet hus för 
föräldrar och syskon.

Växthus invigdes på Björklövens förskola
– Nu kan barnen odla sina eggna tomaterna tomater

INVIGNINGSGÄST
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Linda Bäckström tillsammans med Tiffany, Elmer och Alicia 
i det nya växthuset.

– En vårdag att minnasatt minnas
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PAKETERBJUDANDE:
Limited Edition & Fritidspaket
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BEGAGNATFEST!

 Just nu har vi 
fina extra rabatter 
på våra begagnade 

husbilar!
 

Passa på!

ÄLVÄNGEN. Det blev ett blåsigt, men festligt 
invigningsfirande.

Björklövens förskola har nu ett växthus som 
pryder utegården.

Glädjen var stor när det blågula bandet klipptes 
och föll till marken.

VÅRERBJUDANDE!
Upp till 40 000 kr rabatt

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15
Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

GOLF TSI 122

179 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,1-6,2 l/100km. CO2-utsläpp 107-144g/km. Miljöklass EU5.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Golf Dark Label
179 000 kr

Skattefri 
i 5 år!

GOLF TDI 105 189 900 KR

•  5-dörrar
• 16” LM-fälgar
• Farthållare
• Multiratt läder
• Färddator

• Dimstrålkastare
• Sportstolar
• Sportchassi
• Mörktonade rutor
• CD-radio MP3

Dark Label 
paket:


