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Flytta med Länsförsäkringar

Ale, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se  

ALE

ALE

ADRESS SKRÄDDARNS VÄG 4 BOAREA CA 84 + 134 M² / 6
ROK TOMTYTA 3684 M² PRIS 2 250 000 KR/BUD VISAS SÖ
18/3 15.00-15.30 RING ELLER MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE KARIN BREDEGÅRD TELEFON 0322-785 53 

VILLA MED SJÖUTSIKT - NÖDINGE
Med naturskönt läge och härlig utsikt över ängarna och

Vimmersjön är det här väl underhållna 40-talsvillan belägen.

Nytt rymligt badrum/tvättstuga i källaren samt ett stort och

fräscht lantkök. På den stora tomten finns förutom verkstad

och jordkällare en sommarstuga i skogsbrynet.

ADRESS VÅRLÖKSVÄGEN 44 BOAREA CA 113 + 8 M² / 4
ROK TOMTYTA 228 M² PRIS 1 465 000 KR/BUD VISAS SÖ
18/3 14.00-14.45 RING ELLER MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0727-18 01 20
 

KEDJEHUS - ÄLVÄNGEN
Vi har nu nöjet att erbjuda er ett hus i det poplära

madenområdet i Älvängen. Ljust och fräscht invändigt med

stort kök och vardagsrum i öppen planlösning. Helkaklat

badrum med värmeslingor från 2005. Här bor ni bekvämt

med gångavstånd till skolor och förskolor och även nära

centrum med affärer och kommunikationer. Barnvänligt och

bra läge med två lekplatser i direkt anslutning till huset. Ett

utmärkt första hus för den lilla familjen. Garage i länga och

fristående förråd.  
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Utgångspris: 1 795 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 88 kvm, biarea: 10 kvm
Tomt: 704 kvm Plan

Byggt: 1962
Adress: Skjutbanevägen 8
Visas ons 14/3 17.30-18.30 och sön 18/3 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-3271 till 72456 för beskrivning

Mycket trevligt gediget enplanshus beläget i ett lugnt omtyckt område, i idyllen Älvängen. Ljust
vardagsrum med öppen spis. Barnvänligt område med fin lekplats, nära natur och gångavstånd till
förskola, skola och kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-3271.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 475 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 94 kvm
Tomt: 105 kvm
Byggt: 1977
Adress: Sjövallavägen 48
Visas sön 18/3 15.30-16.15
Sms:a: FB 5410-3068 till 72456 för
beskrivning

I trivsamma Alafors finner du
detta mysiga radhus med charm.
Eget garage i länga. Här bor du
nära naturen med badsjö och
minigolfbana inom
promenadavstånd. Barnvänligt
område nära förskolor, skolor och
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3068.

ALAFORS

Utgångspris: 1 195 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 130 kvm
Tomt: 172 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt: 1974
Adress: Kyrkbacken 13
Visas sön 18/3 12.30-13.15
Sms:a: FB 5410-3153 till 72456 för beskrivning

Pristillfälle Kyrkbacken 13, som har ett av de bästa lägena i området. Visst renoveringsbehov föreligger.
Altan i söderläge, garage i länga, gångavstånd till förskola, skola och simhall. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-3153.

SKEPPLANDA
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ALAFORS. I förra 
veckan bjöds det på 
musikal i Medborgar-
huset.

På scenen stod elever 
från Ahlafors Fria 
Skola. 

Temat för uppträdan-
det var de olika artik-
larna i barnkonventio-
nen.

På Ahlafors Fria Skola pågår 
ett kontinuerligt och långsik-
tigt värdegrundsarbete. Ett 
steg i detta är att arbeta med 
barnkonventionen redan 
från tidig ålder. 

– Det är viktigt att barn 
och vuxna har kunskap och 
vetskap om barnkonventio-
nen, säger lärare Suzanne 
Lindström.

Barnen från förskolan 
upp till årskurs 3 har fått 
stifta bekantskap med barn-
konventionen genom att 
använda sagan som verktyg.

– Sagan som metod är 
ett utmärkt sätt för barn att 
bearbeta, problematisera och 
diskutera för att förstå inne-
hållet i artiklarna. Syftet med 
att lära sig om de grundläg-
gande demokratiska värde-
ringarna är att artiklarna i 
barnkonventionen kan visa 
vägen för hur man skall vara 
mot varandra, säger Suzanne 
Lindström.

I musikalen framförde 
eleverna grundprinciperna i 
barnkonventionen som for-

muleras i artiklarna 2, 3, 6 
och 12. Föräldrar, släkt och 
vänner kunde se musika-
len på måndagskvällen och 
elever med personal från 
Ahlafors Fria Skola, samt 
förskolorna i Alafors, var 
inbjudna att närvara på tis-
dagsmorgonen. Det blev på 
alla sätt en lyckad musikal 
där barnen delade med sig av 

sitt budskap med sång, dans 
och glädje.

– Tänk om alla människor 
kunde leva efter barnkon-
ventionen, då skulle allt bli 
så mycket bättre, avslutar 
Suzanne Lindström.

Med barnkonventionen som verktyg

I MEDBORGARHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elever från Ahlafors Fria Skola, förskoleklass upp till årskurs 
3, spelade upp en musikal på temat barnkonventionen.

Medborgarhuset var spelplatsen för friskolans föreställning 
som bjöd på både sång och dans.


