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BOHUS. Graffiti är inte 
bara olagligt kladd.

Det kan också vara 
vacker konst.

Simon Ebsworth och 
Mattias Hjortskog har 
förärat Bohusskolan 
en målning som väcker 
beundran.

I måndags firades Skolans dag 
på Bohusskolan. Hela skolan, 
F-9, medverkade på ett eller 
annat sätt. Besökarna, som 
välkomnades under några 
kvällstimmar, kunde bland 
annat ta del av kemifestival, 
växtförsäljning, dramaföre-
ställning, musikcafé, slöjdar-
beten och vinsthjul. Bildsa-
len var dagen till ära förvand-
lad till konsthall med diverse 
olika alster att bevittna.

Något som tilldrog sig 
väldigt stor uppmärksamhet 
hos besökarna var den graf-
fitimålning som Simon Ebs-
worth och Mattias Hjortskog 
skapat tillsammans.

– Vi har länge haft en ful 
utomhusvägg vid trappan 
som leder till skolentrén. Vi 
frågade vår rektor om vi inte 
kunde få måla den, berättar 
Mattias.

Skolledningen ordnade 
tillståndet och fixade fram 
pengar, så att Simon och 
Mattias kunde förverkliga 
sin dröm.

– Vi lämnade en skiss på hur 
vi hade tänkt att det skulle se 
ut, sedan var det bara att sätta 
igång. Vi målade betongväg-
gen i helgen. Det krävdes 
dock en hel del grundarbete 
med spackling och slipning, 
förklarar Simon.

Vad vill ni uttrycka med 

denna graffitimålning?
– Vi målade med ganska 

milda färger med förhopp-
ningen att många ska tycka 
om det. Vår önskan är att lyfta 
graffiti till en annan nivå än 
vad många förknippar den 
med. Det handlar inte om 
kladd med sprayburkar. En 
annan viktig grej är att vi har 
fått tillstånd och att det är en 
laglig målning, säger Mattias 
Hjortskog.

Till hösten ska Simon och 
Mattias vara med och invig-
ningsmåla på den graffiti-
vägg som iordningställs vid 
den nya idrottshallen i Bohus.

– Det gäller att styra den 
här konstformen till den plats 
där den hör hemma. Simon 
och Mattias är goda föredö-
men för de yngre eleverna 
som också fått upp ögonen 
för graffiti. Det är roligt att 
vi på Bohusskolan på ett posi-
tivt sätt kan ta del av elevernas 
skapandelust, avslutar bildlä-
rare Marie Torvad.

Simon och Mattias har 
satt färg på Bohusskolan
– Graffitimålning som väcker beundran

PÅ BOHUSSKOLAN
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Simon Ebsworth och Mattias Hjortskog har tillsammans 
skapat den graffitimålning som nu pryder Bohusskolan.

ALAFORS. Skapan-
deprofilen år 4-6 på 
Ahlafors Fria Skola har 
under våren deltagit i 
Dizza tobak-tävlingen. 

I torsdags fick elev-
erna det glädjande 
beskedet att man 
vunnit tredjepris.

Det innebär en belö-
ning på 5 000 kronor.

Eleverna arbetade med täv-
lingsbidraget under cirka fyra 
100-minuterspass. Skolung-
domarna fick börja med att 
se filmen ”Tobakens barn”. 
Därefter delade de in sig i 
olika grupper där några arbe-
tade med små scener med ett 
antiröktema, andra med anti-
rökreklam medan övriga läste 
in sig på fakta för att sedan 
kunna redovisa detta framför 
kameran. Slutligen sattes allt 
ihop till en kort film med till-
hörande sång.

Lilla skapandeprofilen har 
under året varit en grupp på 

10 fjärdeklassare, 18 femte-
klassare, 3 sjätteklassare samt 
lärarna Lena Sannerstig 
Kröyer och Pia Ekelund.

JONAS ANDERSSON

Vann tredjepris i Dizza tobak-tävlingen
– 5 000 kronor till Ahlafors Fria Skola– 5 000 kronor till Ahlafors Fria Skola

Fimpa ciggen! Ett tydligt 
budskap från eleverna på 
Ahlafors Fria Skola.

Skapandeprofilen år 4-6 be-
lönas med 5 000 kronor för 
sitt bidrag till tävlingen Dizza 
tobak.
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SOMMARREA

Midsommardagen lördag 25/6 har vi stängt
Gäller onsdag 22/6 t o m söndag 26/6

50% 
RABATT 
PÅ ALLA PLANTOR & VÄXTER!

Tänk om det fanns en 
kräm som hjälpte mot 

fylla, bråk, våldtäkt 
och misär...

I väntan på att den skall 
uppfinnas vill vi uppmana 
Dig att ta det lugnt och 
ha en bra sommar.
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