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ÄLVÄNGEN. Bada, äta 
glass och kanske åka 
till Liseberg. 

De sex pojkarna på 
avdelningen Päronet 
på Hövgens förskola 
är överrens om vad de 
helst vill göra i sommar. 

Även en tur till 
Lerums badpalats är 
mer än välkommen.

Det är en gråmulen förmid-
dag dagarna före midsom-
mar och barnen är klädda i 
regnställ. Trots vädereleken 
råder spänd förväntan inför 
sommarens alla roligheter. 

– Jag tycker det ska bli kul 
att åka till Hultasjön och ta 
ett kvällsdopp, säger Albin 

Baljhagen. 
Tillsammans med sina 

förskolekamrater har han 
satt sig ner på trästockarna i 
skogen utanför avdelningen 
Päronet. 

Bada verkar vara den 
mest uppskattade aktiviteten 
bland gänget.

– Jag tycker Hälltorpssjön 
är bäst för där är det så djupt 
vatten. Den är sex meter 
djup, säger Anton Wiberg.

De andra nickar instäm-
mande och Felix Nilsson 
tillägger:

– Fast det är också roligt 
att åka ”toaletten” i Lerum.

Efter en stunds för-
klarande från alla barnen 
kommer det fram att ”toalet-

ten” är en vattenrutschbana i 
Lerums badpalats. 

Sommaren betyder också 
att man får äta lite extra god-
saker och här är det glass i 
stora lass som gäller. Men 
även andra saker kan ses som 
typisk sommarmat.

– Jag tycker om att äta 
pannkakor på somma-
ren, och jordgubbar, säger 
Melvin Berggren, som även 
ser fram emot resan till Tur-
kiet.

Någon annan som också 
ska ut och resa är Felix, som 
ska till Spanien. Även Hugo 
Runerås ser fram emot ett 
litet äventyr i sommar:

– Jag ska till Skara som-
marland och det ska bli 

roligt.
På sommarlovet finns det 

också tid att ägna sig åt sina 
intressen. Både Anton och 
Max Wik kör cross och då är 
det Paradisbanan i Älvängen 
som gäller.

– Det är jättekul att köra 
cross, säger Max.

Innan barnen går på ledig-
het ska midsommarstången 
på gräsmattan utanför Päro-
net kläs. Stången är redan 
lövad och blommorna plock-

ade. 
– Det bästa med midsom-

mar är sill, säger Albin och 
Anton instämmer:

– Jag älskar sill!

JOHANNA ROOS

Längtan i luften

Frihet. Felix Nilsson, Albin Baljhagen, Hugo Runerås, Melvin Berggren, Max Wik och Anton 
Wiberg längtar efter att bada och äta glass.

– Barnen förväntansfulla inför sommarens rolighhetereter

VILKEN ÄR DIN FAVORITGLASS?VILKEN ÄR DIN FAVORITGLASS?

Anton Wiberg
– Päronsplit

Max Wik
– Nästan alla sorter

Hugo Runerås
– Magnum!

Felix Nilsson
– Chokladglass.

Melvin Berggren
– Chokladglass med muffins på.

Albin Baljhagen
– Många! Jag kan inte välja en
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VARMT
VÄLKOMNA!

GLAD 
SOMMAR
SEMESTERSTÄNGT 
11 JULI - 7 AUGUSTI.

Vi öppnar igen 
måndag 8 augusti
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