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DUSCHKAMPANJ
Unna dig att duscha riktigt lyxigt!

 
Just nu får du en hotellnatt för 2 

när du köper en dusch från Ifö. 
Dessutom 20% rabatt på alla 

duschar från Ifö!

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

ÄLVÄNGEN. Det blev ett 
kärt återseende.

I onsdags var barnen 
från Olof Persgårdens 
förskola, avdelning Vår-
löken, tillbaka på Vika-
damm.

Senast det begav 
sig var i samband med 
lucia, nu önskade man 
de boende en glad påsk.

Utsmyckade som påskkär-
ringar och påskgubbar gjorde 
Vårlökens förskolebarn sin 
entré på Vikadamms sär-
skilda boende. Med sig hade 
de målade teckningar som 
de delade ut. De förgyllde 
också besöket med ett knippe 
påsksånger. I gengäld fick de 
smaka på godis ur påskägget 
som personalen hade ordnat 

med.
– Vårlöken var och lussade 

för de äldre förra året och 
det blev ett positivt inslag. 
Tanken var då att man skulle 
besöka en avdelning, men 
det blev fyra, förklarar för-
skolechef Hanna Henriks-
son.

– Det är viktigt att skapa 
kontaktytor mellan genera-

tionerna i vår kommun. För 
alla är inte detta en självklar-
het. Alla barn har inte någon 
äldre i sin närhet och många 
äldre är ensamma, avslutar 
Hanna Henriksson.

Uppskattat påskfirande på Vikadamm

PÅ VIKADAMM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Som tack för vacker sång 
och påskkort fick barnen 
smaka godsaker ur påskäg-
get. Här är det Cornelia som 
har plockat åt sig en favorit.Barn från Olof Persgårdens förskola i Älvängen kom till Vikadamm för att önska glad påsk.

ÄLVÄNGEN. Lotterna 
gick åt som smör i sol-
sken och på loppisen 
rådde det full kommers. 

Det blev en synnerli-
gen lyckad påskbasar 
på Västangård.

De insamlade peng-
arna kommer att 
användas till en skol-
resa senare i vår.

På Västangård, som utgör en 
del av Aroseniusskolan, går sju 
elever i årskurs 6-9. Gemen-
samt för eleverna är att de har 
ett funktionshinder.

Under flera år har Väs-
tangård arrangerat en basar 
i påskveckan. Det här året 
utgjorde inget undantag.

– Kanske den mest välbe-
sökta basaren någonsin. Det 
var strykande åtgång på lot-
terna och loppisprylarna sålde 
över förväntan, berättar lärare 
Lis-Beth Engström.

Kafé och brödförsäljning 

var andra inkomstbringande 
aktiviteter. Eleverna servade 
besökarna med den äran.

– De förtjänar verkligen 
beröm. Arrangemanget är fullt 
ut deras förtjänst. Jag vill också 
passa på att tacka alla givmilda 
företagare i Älvängen som 
skänkte priser till våra lotte-

rier, säger Lis-Beth Engström.
Pengarna som påskbasa-

ren genererade går oavkortat 
till en gemensam skolresa. I 
månadsskiftet maj-juni bär det 
iväg till Gullholmen.

– Det betyder jättemycket 
för vår verksamhet att vi kan 
göra en sådan resa tillsam-

mans. För en del elever blir 
det första gången att sova 
borta, utan att mamma eller 
pappa är med. Vi ser verkligen 
fram emot vistelsen på Gull-
holmen och förhoppningsvis 
får vi fint väder, avslutar Lis-
Beth Engström.

JONAS ANDERSSON

Påskbasar på VästangårdPåskbasar på Västangård

Loppisbordet var välfyllt och många passade på att fynda.

I kaféet serverades diverse hembakade godsaker.
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