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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

MZ Garden
Säljer nu

Rhododendron
Stora som små.

Egna kosrsningar som 
inte finns i handeln.

För besök ring Michael
0763-49 78 49

www.mzgarden.se

Kungörelse
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
vindmätningsmast på fastigheten Surte 43:1 
har inkommit till sektor samhällsbyggnad. 
Ansökan avser uppförande av en mast med 
en totalhöjd av 98 meter.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret 3 våning, 
kommunhuset, Ledetvägen 6, Alafors. Frågor 
besvaras av personal på samhällsbyggnads-
kontoret, tfn växel 0303 33 00 00. Synpunkter 
över ansökan skall skriftligen ha inkommit 
senast 2011-09-28 till: 

Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg,  
Ledetvägen 6, 449 80 Alafors.

NÖDINGE. Lillgårdens 
förskola har rivits.

Sedan några veckor 
tillbaka bedrivs istället 
verksamhet i helt nya 
lokaler – Äppelgårdens 
förskola.

I måndags skedde 
invigning under blöta 
men ändå festliga 
former.

Med rätt åldersfördelning 
kommer Äppelgårdens för-
skola att ha plats för 120 barn. 
För närvarande är 97 barn, 
i åldern 1-5 år, inskrivna i 
verksamheten.

– Tyngdpunkten just nu 
ligger på ett-, två- och treår-
ingar, förklarar förskolechef 
Agneta Lindfors.

Såväl barn som personal 
har varit delaktiga i plane-
randet och byggnationen av 
den nya förskolan i Nödinge. 
Äppelgården är en förskola 
där såväl pedagogiken som 
byggnadens utformning har 
sin utgångspunkt i nya fram-
tidsinriktade synsätt. 

– Den pedagogiska verk-
samhetsidén har influerats av 
Reggio Emilia och grundas 
i tron på att alla barn föds 
initiativrika och kompetenta 
med en vilja att utforska värl-
den. Förskolans uppgift är 
att möta barnen och få dem 
att växa, lära och utvecklas, 
säger Agneta Lindfors.

Viktiga ledstjärnor för 

utformningen av förskole-
miljön har varit möjligheter 
till möten, flexibilitet, att 
kunna se och synas och att 
barnen ska kunna dokumen-
tera sina arbeten och vara 
delaktiga i sitt lärande. En 
centralt placerad ”piazza” är 
förskolans nav där barnen 
äter och där det finns möjlig-
heter till olika samlingar och 
aktiviteter över dagen.

Passivhus
Äppelgården har också pla-
nerats som ett så kallat pas-
sivhus. Väsentligt tjockare 
isolering i golv, väggar och 
tak, tillsammans ”superföns-
ter”, minskar energibehovet 
långt under de värden som 
är krav idag. Byggnaden har 
fått en kompakt utformning 
för att minska energibehovet 
och fönsterrutorna är smart 
placerade för optimala ljus-
insläpp. Byggnaden är upp-
byggd med ytterväggar och 
yttertak av prefabricerade 
betongelement. Teknikut-
rymmen har förlagts i käl-
larplanet.

En solcellsanläggning har 
installerats på yttertaket mot 
söder. Den producerar elen, 
som motsvarar förbruk-
ningen hos en större villa, 
regleras mot den köpta.

Redan vid ett tidigt skede 
i planeringen av den nya 
skolan blev barnen engage-
rade i utformningen av skol-

gården. Barnen fick på olika 
vis beskriva sin nuvarande 
skolgård och sedan genom 
modellbyggande framföra 
sina idéer till en framtida 
gård. Framtagandet av den 
nya skolgården vävdes på så 
sätt in i barnens undervis-
ning.

– Barnens stora önskemål 
var tillgång till vatten. Det 
ledde till att vi i dag har en 
damm. Det har verkligen 
visat vilket fantastiskt verk-
tyg vatten är, säger Agneta 
Lindfors. 

Den nya förskolegården 
är uppdelad med en sedvan-
lig lekdel i anslutning till 
byggnaden. Dessutom finns 
det fruktträd, trästockar och 
slingrande stigar på områ-
det som uppmuntrar barnen 
till lekar och äventyr. Bar-
nens egna önskemål finns 
bland annat representerade 
i en fotbollsplan, gungor och 
odlingslådor fyllda med jord-
gubbar.
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jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Nytt & begagnat
i Nygård
Öppet:
Fredagar kl 1500 - 1800

Lördagar kl 900 - 1500

Vi har utökat sortimentet!
Låga priser på rengöringsmedel, 
snask och hygienartiklar mm.

Vägbeskrivning:
Tag 45:an mot Lödöse.
Där tar du av mot Nygård ca 4km.
Skylt visar, Nytt
& Begagnat.

Välkomna!
Vi bjuder på en kopp 
kaffe

Folktandvården

Nu arbetar personalen från 
Folktandvården Skepplanda 

tillsammans med oss i Älvängen.

Vi hälsar alla gamla och nya 
patienter välkomna till oss!

FOLKTANDVÅRDEN ÄLVÄNGEN
0303-74 33 00

Folktandvården i Älvängen 
har fr o m vecka 36 

nya öppettider

Måndag-torsdag 
07.00-19.00

Fredag 07.00-11.30

AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad 
Expanderar

Vi behöver omgående medarbetare som 
svarvare/fräsare som kan arbeta

självständigt, programmera samt köra våra 
fleroperationsmaskiner (Mazak & Master Cam)

Skicka ansökan till
daniel.jonsson@wika.se

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

För mer information
Ring Daniel: 0739-81 15 49
                   0303-675 61

Ny förskola i Nödinge sticker ut
– Äppelgården har en fantastisk miljö

Barnen fick själva klippa bandet i samband 
med invigningen av Äppelgårdens förskola. 
Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg assis-
terar Dino och Ella, båda 4 år.

Mycket folk kom till måndagseftermiddagens invigningsfest i Nödinge.


