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NOL. 5A regerar på 
Nolskolan.

Åtminstone när det 
gäller innebandy.

I förra veckan tog 
klassen dubbla segrar 
när innebandyslutspe-
let för killar och tjejer 
gick av stapeln.

Eleverna i klass 5A har anled-
ning att vara lite extra mal-
liga. När Nolskolans tradi-
tionella innebandyturnering 
skulle avgöras blev det stor-
slam för just denna årskurs. 

Grabbarnas final blev en 
intern uppgörelse mellan 
Ahlgrens bilar och Ahlgrens 
granar. Det blev en minst 
sagt rafflande historia. Ställ-
ningen var 5-5 när knappa 
minuten återstod. Då skick-
ade Viktor Bred in seger-
målet som betydde 6-5 för 
Ahlgrens bilar.

– Så himla skönt, sade en 
lycklig matchhjälte till lokal-
tidningen efter slutsignalen.

Tjejfinalen utspelade sig 
omedelbart efter killarnas 

drabbning. Publiken i Nol-
hallen fick se en välspelad 
match där Lepsers (5A) drog 
det längsta strået mot Swee-
ties. 3-1 blev slutresultatet.

– Härligt att se elevernas 
kampvilja och fina inställ-

ning, summerade domar-
duon Ragne Bengtsson och 
Martin Johansson som hyl-
lade alla deltagande lag för 
sina insatser.

Klass 5A är bäst i innebandy
– Tog dubbla guld i Nolhallen
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Tjejfinalen spelades mellan Lepsers och Sweeties. De först-
nämnda vann med 3-1.

Glada vinnare. Ahlgrens bilar från klass 5A vann Nolskolans innebandyfinal mot klasskam-
raterna i Ahlgrens granar. Från vänster Alexander Veglo, Oliver Andersson, Viktor Bred och 
Mattias Ohlsson.

Efter förra veckans omgång 
fortsatte Gustav Engström 
från Nödinge i helgen sin 
klättring mot storkovan i 
PostkodMiljonären på TV4. 
På frågan: Vilket är det van-
ligaste grundämnet i uni-
versum? ringde Gustav en 
vän och kom fram till svaret 
väte. Gustavs tid i stolen tog 
dock slut på nästkommande 
fråga, värd 75 000 kronor. 
Vem valde att inte ta emot 
nobelpriset i litteratur 1964 
var en uppgift som blev för 
svår. Vinstsumman stannade 
därmed vid 50 000 kronor för 
Gustav Engström.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Äntligen 
var all väntan och läng-
tan över.

I fredags invigdes den 
nya lekgården på Gun-
narsgårdens förskola 
och de nya lekattrak-
tionerna gjorde succé 
direkt.

En ny klätterställning, ge-
mensamhetsgunga och 
”brandbil” står äntligen klara, 
efter månader av väntan med 
grävmaskiner utanför fönst-
ret. 

– Den nya gården har peda-
gogiska inslag och är väl för-
ankrade i den nya läroplanen. 
Lekbilen inspirerar till fantasi 
och upptäckande medan mo-
torik och balans övas upp i 
klätterställningen. Den stora 
gungan är tänkt att bidra till 
gemenskap genom att barnen 
gungar tillsammans, förklarar 
Henrik Wennberg, försko-
lechef.

Välbehövlig upprustning
Han fick under fredagsför-
middagen äran att klippa det 
blågula bandet så att barnen kunde springa ikapp till sin 

nya lekgård. 
Under hösten blev Gun-

narsgårdens förskola endast 
lovade en ny lekattraktion 
och barnen fick då själva rösta 
fram vad de ville ha. Som en 
glad överraskning kom sedan 
det glädjande beskedet att de 
fick tre istället. 

Även sargen som går runt 
om sandlådan har rustats upp. 

– Allt detta var mycket väl-
behövligt och vi är tacksam-
ma över de nya sakerna, säger 
Henrik Wennberg.

Så mycket för så lite! Missa inte Henrik 
Åberg, känd Elvisimitatör som uppträder 
på vår MUSIC DAY onsdag 28/3.
Läs allt om nästa veckas program på 
stenaline.se/danmarkoverdagen

*Gäller Stena Danica avg. kl 09.00 helgfri måndag–
fredag i perioden 2/1–21/6 och 20/8–28/12 2012. 

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Elvis helaveckan   + resa

99:-*fr

Klara, färdiga, LEK!
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Många förväntansfulla barn satte fart mot sin nya lekgård när förskolechefen Henrik Wenn-
berg klippte invigningsbandet. 

Brandbilen var en uppskattad nyhet.

En gemensamhetsgunga bidrar till ökad gemenskap bland 
barnen.

– Gunnargårdens förskola – Gunnargårdens förskola 
invigde nya lekattraktionerinvigde nya lekattraktioner

50 000 kronor till Gustav Engström

Gustav Engström från Nö-
dinge fick nöja sig med 50 
000 kronor i vinst när han 
deltog i PostkodMiljonären 
på TV4.              Foto: TV4
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