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Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50
Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leve
ranser

Vi har

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

SURTE. 41 623.
Så många sidor har 

klass 3 på Surteskolan 
läst under perioden 
september-maj.

För sitt flitiga 
läsande belönades 
eleverna med Guiness 
Rekordbok och glass 
på Surte bibliotek i tis-
dags.

Varje år uppmanar Surte bib-
liotek att årskurs 3 på Surte-
skolan ska delta i ett läspro-
jekt. Det här läsåret utgjorde 
inget undantag. I tisdags av-
slutades projektet i samband 
med att klassen besökte bib-
lioteket.

– Eleverna har varit väl-
digt flitiga. I första hand har 
det handlat om skönlitteratur. 
Vi är 21 elever i klassen och 
några har läst mer än andra. 
Genomsnittet har blivit drygt 
200 sidor per elev och månad, 
berättar klassföreståndare 
Erika Hermansson.

– Det var lätt att stimule-
ra barnen i det här projektet. 
De älskar att läsa och vi besö-
ker biblioteket minst en gång 
i månaden. Här sker alltid 
bokprat och det gör eleverna 

ännu mer intresserade.
Ewelina är en riktig 

bokmal och när lokaltidning-
en träffar henne har hon hela 
famnen full av böcker.

– Jag föredrar hästböcker. 
Nu har jag lånat en Sigge-bok 
och flera Teddy-böcker. Alla 
handlar om hästar.

Avslutningsfirandet på 
biblioteket var mycket upp-
skattat och vad kunde passa 
bättre denna varma majdag 
än isglass? 

Sommarboken är ett bra till-
fälle för alla skolbarn att hålla 
igång läsningen under som-
marlovet. Varje barn som 

önskar att vara med hämtar 
ett sommarbokskort på bib-
lioteket.

– Barnen får låna och läsa 

fem valfria böcker. Man skri-
ver upp vilka böcker det är 
och lämnar sedan in kortet 
på biblioteket. Då är man 
med och deltar i utlottningen 
av presentböcker, förklarar 
Kristina Korn och fortsätter:

– Vill man läsa mer hämtar 
man ett nytt kort och lånar 
fem nya böcker. Jag vill dock 
noga poängtera att Sommar-

boken inte är någon tävling. 
Alla ska läsa efter sin egen 
nivå.

Projektet omfattar samt-
liga bibliotek i kommunen. 
Sommarbokskorten ska vara 
inlämnade senast den 4 sep-
tember för att deltagarna ska 
vara med i utlottningen.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Friidrotts-EM 
hägrar om en månad.

På Mor Annas 
förskola skedde en 
försmak av det som 
komma skall i Helsing-
fors.

Barnen hoppade, 
sprang och svettades i 
värmen.

I torsdags firades Förskolans 
dag runtom landet. Sam-
tidigt passade Mor Annas 
förskola på att arrangera sin 
traditionella friidrottsdag. 

– Vi är en förskola med 
inriktning på hälsa och 
rörelse. Vi har fyra årligen 
återkommande arrang-
emang. Förutom friidrott så 
genomför vi alltid Hasalop-
pet, Gångpolarn och mid-
sommardans, berättar för-
skolelärare Linda Skånberg.

Årets friidrottstema hade 
fyra grenar på programmet. 
Barnen var indelade i grup-
per efter avdelningstillhörig-
het och samtliga fick testa på 
längdhopp, höjdhopp, löp-
ning och balansgång.

– Det ska bli jätteroligt, 
förklarade Viggo samtidigt 
som han gjorde sig redo för 

balansgången.
I andra ändan av skolgår-

den var det riggat för höjd-
hopp. Inte någon av delta-
garna var nära att riva, det 
var gott om luft till ribban.

– Kul, men man blir törs-
tig, konstaterade Elin.

Efter avslutad aktivitet 
väntade grillad hamburgare 
och dricka. Varje deltagare 
förärades också med ett 
diplom att ta med sig hem.

– En lyckad dag med väl-
digt glada och entusiastiska 
barn, sammanfattade Linda 
Skånberg.

JONAS ANDERSSON

Friidrottsfest på Mor Annas förskola

Höjdhopp var en populär 
gren när Mor Annas försko-
la arrangerade friidrottsdag 
i torsdags.

Målet är nära. Efter avslutade aktiviteter väntade grillad 
hamburgare. 

– Sommarboken har dragit igång på biblioteken

Sommarboken är ett projekt som vänder sig till barn i års-Sommarboken är ett projekt som vänder sig till barn i års-
kurs F-6 i hela Ale kommun.kurs F-6 i hela Ale kommun.

Projekt som stimulerar läsning under lovet

ALE. Sommarboken ska bidra till att skoleleverna 
håller igång läsningen under sommarlovet.

Projektet vänder sig till barn i årskurs F-6.
– Det har genomförts med framgång i andra 

kommuner och nu följer vi efter, säger Kristina 
Korn på Surte bibliotek.

Flitiga bokläsare prisades

PÅ BIBLIOTEKET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Klassföreståndare Erika Hermansson visar upp den bok som 
årskurs 3 på Surteskolan fick i present av personalen på 
Surte bibliotek för sitt flitiga läsande.

Ewelina i klass 3 på Surte-
skolan läser ofta och gärna, 
helst böcker som handlar om 
hästar.


