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ÄLVÄNGEN. Efter en 
månads arbete med 
temat Våra sinnen 
hade det i tisdags blivit 
dags för B-spåret på 
Älvängenskolan att 
sätta punkt. 

Det firades med 
eldiga experiment och 
Coca-Cola-fontäner.

Varför börjar maizenamjöl 
och kanel brinna i luften om 
man strör det över ett ljus, 
men inte salt?  

Det har läraren och fri-
tidspedagogen Josefine 
Enemar svar på.

– Pulver är lätt och när 
det svävar ner över elden 
som höstlöv hinner det ta 
eld. Saltet däremot är tyngre, 
som sten som trillar ner 

mycket snabbare.
Med stora ögon tittade 

eleverna på när en flam-
mande låga slog upp ovanför 
ljuset.

Förmiddagen innehöll 
flera olika experiment för att 
avslutas ute i sandlådan där 
Mentospastiller i Coca-Cola 
blev till livfulla fontäner.

Sedan en månad tillbaka 
har de arbetat med ett veten-
skapstema om våra sinnen. 
Såväl biologi som fysik och 
kemi integrerades.

– Det är viktigt att väcka 
intresset tidigt för dessa 
ämnen eftersom många bli-
vande yrken kommer att 
finnas inom dem, säger lära-

ren Maria Stranne. 
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Spännande. Eleverna i B-spåret tittade på när experiment 
utfördes i sandlådan.

Hemlighetsfull. Vad händer om man lägger en Mentospastill i 
en Coca Cola-flaska?

Fyrverkeri. Läraren Josefi-
ne Enemar visade hur lätt 
kanel och mjöl brinner över 
ett ljus.

ÄLVÄNGEN. Samlingslo-
kalerna i Ale är i stort 
behov av upprustning, 
inte minst för att sänka 
energikostnaderna. 

I ett Leader-projekt 
har sammanlagt en 
miljon kronor beviljats 
till renoveringar.

Nu drar det inte 
längre från fönstren i 
Älvängens Folkets Hus.

Projektet inkluderar även 
Skepplanda bygdegård, 
Guntorps missionsförsam-
ling och Hålanda bygdegård. 

Dragiga fönster och dålig 
isolering har bidragit till 
alltför höga energikostna-
der för Ales samlingslokaler. 
Utan upprustning hade flera 
av dem tvingats stänga. Det 

menar Thomas Sunds-
myr, verksamhetsledare för 
Leader Göta Älv.

– Det ser likadant ut i alli-
hop och pengarna som bevil-
jats är speciellt öronmärkta 
för miljö och energi. Målet 
är att sänka energikostna-
derna till hälften. Energi-
sparprojektet innefattar hela 
17 delprojekt, där ett av dem 
är Älvängens Folkets Hus, 
som man nyss renoverat.

Där har man bytt ut alla 
fönster och dörrar samt 
dragit in värmesystem med 
luft och vatten. Planen är 
att kunna måla om invändigt 
under vintern och utvändigt 
till våren eller sommaren. 

Många verksamheter
Folkets Hus-föreståndaren 

Willy Kölborg är nöjd med 
den behagliga värmen som 
nu sprids i lokalen.

– Huset byggdes 1932 och 
även om man gjort förbätt-
ringar under tiden så var det i 
stort behov av renovering, så 
det är vi tacksamma för. Här 
pågår verksamheter sju dagar 
i veckan, allt från gymnastik 
till schack, så det är viktigt att 
kunna hålla nere energikost-
naderna. 

Leader beviljade 280 000 
kronor för upprustningen av 
Älvängens Folkets Hus och 
därtill har föreningen själv 
skjutit till 120 000. 

– Den summan räknar vi 
med att ha tjänat in genom 
lägre energikostnader inom 
tre till fyra år, säger Willy 
Kölborg

Thomas Sundsmyr 
hoppas på att man även 
kommer att kunna ta sig an 

samlingslokalerna i Starr-
kärr och Nödinge eftersom 
samma problem råder där.

ÄLVÄNGEN. Ale Kulturskola hälsade julen 
välkommen med en konsert i Smyrnakyrkan 
i torsdags kväll. Salongen var fullsatt och för-
väntningarna höga. Eleverna gjorde sannerli-
gen ingen besviken, det blev ett charmerande 
framträdande där publiken fick höra några av 
våra mest älskade julvisor. 

Det här var en kväll då de allra yngsta elev-

erna i Ale Kulturskola fick chansen att visa 
upp sina färdigheter. Dans- och rytmikgrup-
pen såg ut att trivas i rampljuset, detsamma 
gällde musikerna.
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Samlingslokaler rustas upp
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Upprustat. Willy Kölborg välkomnar besökare till Älvängens Folkets hus som blivit betydligt 
varmare sedan fönster och dörrar bytts ut. 

– Folkets Hus har blivit energisnålare

Ale Kulturskola sjöng in julen

Fiolerna stod i centrum när Ale Kulturskola bjöd in till julkonsert i Smyrnakyrkan.Ale Kulturskolas allra yngsta elever.
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