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Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40, 

lansfast.se

ADRESS SKOLALLÉN 2B, VÅN 3/3 BOAREA CA 38 M² / 2
ROK PRIS 450 000 KR/BUD AVGIFT 1 967 KR/MÅN VISAS
SÖ 1/7 11.30-12.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
LASSE KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

BR 2 ROK - NOL
Vi kan nu erbjuda en fin tvåa i gott skick i populära Nol.

Centralt belägen med bekvämt gångavstånd till centrum med

affärer och kommunikationer. Lummigt och grönt område

med gott om gräsytor. Lägenheten är välplanerad med rymlig

hall, mysigt sovrum, kök med matplats, badrum och ett rejält

vardagrum.

ADRESS GAMLA KILANDAVÄGEN 65 BOAREA CA 122+88
M² / 6 ROK TOMTYTA 9448 M² PRIS 1 985 000 KR/BUD 
VISAS SÖ 1/7 13.00-14.00 RING/ MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

NATURNÄRA VILLA - NÖDINGE
Strax öster om Nödinge finner ni detta trevliga hus med

underbart läge. Härlig veranda i väster med utsikt över åkrar

och ängar. Stall för tre normalstora hästar och en mindre

häst. Trädgård med insynsskyddat läge och fina lönnträd som

ger härlig skugga soliga sommardagar. Populära Vimmersjön

finns på bekvämt cykelavstånd. Här har du även nära till

idrottsplats, motionsanläggning  och naturen har du inpå

knuten. Bra ridvägar och ett flertal ridhus finns i närområdet.

Skall upplevas på plats.

SKEPPLANDA. I början 
av april berättade Ale-
kuriren om att föräldrar 
till barn på Garnvinde-
skolans förskola krävde 
en upprustning av lek-
gården.  

De har nu fått gehör 
för sina synpunkter.

–Vecka 33 påbörjas arbetet 
med en ny lekställning. Det 
känns jättebra att det äntli-
gen är på gång, säger rektorn 
Gun Åberg.

Föräldrarna hade syn-
punkter på den bristfälliga 
lekgården som inte bestod av 
mer än två gungor, en sand-
låda och en gräsmatta till de 
22 barnen på avdelningen 
Väven. 

Nu har de fått gehör och 
gården kompletteras med en 
ny lekställning.

Barnen har själva, genom 
att bland annat rita ”mind-
maps” fått framföra sina öns-
kemål. 

Resultatet blev en form av 
klätterställning med bland 
annat rutschkana och en 

trappa. 
I mitten av augusti kommer 

barnen på avdelningen Väven 
att kunna skoja runt i sin nya 
lekställning. 

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Inte mindre 
än 101 barn deltog i 
Nödinge SK:s fotbolls-
skola veckan före mid-
sommar. 

– Det har varit jät-
telyckat och förhopp-
ningen är att det ska 
bli en repris nästa år, 
säger tränaren Pernilla 
Månesköld.

Såväl tränare som föräld-

rar och feriearbetare fanns 
på plats på Vimmervi när 
fotbollsskolan hölls i förra 
veckan. 

På deltagarlistan kunde 
man räkna till 101 namn, 
vilket var långt fler än man 
förväntade sig. 

Spelarna, som var mellan 7 
och 12 år gamla, delades in i 
två åldersgrupper. 

Tre dagars träning och lek 
avslutades i torsdags med en 

turnering. 
– Av de yngsta var det över-

vägande barn från klubben, 
men vi hade ett 20-tal nya 
spelare. Det är alltid roligt 
när fler får upp intresset för 
fotboll, säger Pernilla Måne-
sköld.

De 101 spelarna
– Nödinge SK:s fotbollsskola blev en succé

PÅ VIMMERVI

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Samlad trupp. 101 barn deltog i Nödinge SK:s fotbollsskola.

Spelarna var taggade inför torsdagens turnering. 

Ny lekställning på väg

Faksimil ur Alekuriren vecka 14, 2012.

SKEPPLANDA. Föräldrar 
till barn på Garnvinde-
skolans förskola anser 
att utomhusgården 
har flera brister, bland 
annat att det saknas 
kreativa lekattraktio-
ner.

– Vi jobbar på en lös-
ning och målet är att 
få en ny lekställning till 
sommaren, försäkrar 
rektorn Gun Åberg.

För drygt två veckor sedan 
kunde barnen på Gunnars-
gårdens förskola i Skepplan-
da glädjas åt sin nya lekgård, 
där bland annat en ”brand-
bil” och en ny klätterställning 
hade tillkommit. De nya att-
raktionerna är pedagogiskt 
framtagna i syfte att stimu-
lera barnens fantasi och ut-
veckling. 

En knapp kilometer där-
ifrån ligger Garnvindesko-
lans förskola som innefattar 
två avdelningar: Vindan och 
Väven. På den sistnämnas 
utegård finns en gräsmatta, 
två gungor och en sandlåda. 
Till 22 barn. Ibland öppnas 
grinden upp till Vindan 
där det finns ytterligare två 
gungor samt en klätterställ-
ning med rutschbana.

Otillräcklig lekgård
Föräldrar till barn på avdel-
ningen Väven har länge ansett 

att det fattas lekattraktioner 
på gården samt att den är i 
dåligt skick. 

– Även om man öppnar upp 
mellan avdelningarna räcker 
inte fyra gungor till de när-
mare 40 barnen som går på 
förskolan. Dessutom behöver 
marken dräneras eftersom det 
samlas vatten och blir lerigt. 
Om det regnar på måndagen 
måste barnen ha regnbyxor på 
sig fram till onsdagen, säger 
Christian Weier, som har ett 
barn på vardera avdelningen. 

Han är inte ensam om 
att tycka att gården behöver 
rustas upp. Flera av föräldrar-
na har vid upprepade tillfäl-
len framfört sina synpunkter 
till ledningen, men utan att få 
den respons de önskar.

– Det klart att man reage-
rar extra starkt nu när Gun-
narsgården har fått en ny lek-
gård. Vi är dessutom flera för-
äldrar som erbjuder oss att 
själva hjälpa till med upprust-
ningen, men vi måste först få 
medlen till det.

Arbete pågår
Rektorn Gun Åberg försäk-
rar nu föräldrarna om att ar-
betet med att förbättra gården 
pågår. 

– För tre veckor sedan 
felanmälde jag återigen att 
marken behöver dräneras. 
Det är framför allt ett ställe 
vid gaveln på fastigheten där 

det samlas vattenmassor och 
det hoppas vi snart ska vara åt-
gärdat. Vecka tio länspumpa-
des sandlådan då även ny sand 
lades dit och i förra veckan var 
kommunen här och tog bort 
taggbuskar. 

Fram tills förra veckan har 
förskolan inte ansökt om eko-
nomiska medel för att utöka 
antalet lekattraktioner på 
gården, men i onsdags kon-
taktade Gun Åberg förvalt-
ningen. 

– De förstod mitt dilem-
ma och beskedet blev posi-
tivt. För att tillgodose barnens 
behov har vi nu fått löfte om 
att fortsätta jobba med det och 
målet är att få en ny lekställ-
ning enligt banens önskemål 
till sommaren. Det ser ljust ut 
och jag är vid gott mod.

Hon poängterar också att 
förskolebarnen ibland även 
får möjlighet att vistas utan-
för staketet på den stora skol-
gården, förutsatt att den är 
tom och att lärare finns med 
hela tiden. 

Christian Weier och de 
andra föräldrarna hoppas nu 
på att löftet infrias.

– Vi skulle vilja ha något 
kreativt för barnen, kanske 
någon form av lekborg. Två 
gungor är inte kreativt.

Förbättringar i sikte
– Föräldrar upprörs av förskolans bristfälliga lekgård

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Föräldrar till barn på avdelningen Väven på Garnvindeskolans förskola tycker inte att två 
gungor och en sandlåda är tillräckligt.

Glad Påsk  
önskar vi på
kontoret i
Trollhättan.

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0520-49 49 00

ALE. Knappt två veckor 
efter studenten var 
alaforstjejen Josefin 
Axberg på språng igen.

Tillsammans med 
Lina Lindström från 
Bohus hade hon blivit 
uttagen av UF att delta 
i entreprenörsevene-
manget Emax i Örebro.

I torsdags kom de tillbaka 
från Örebro där de under fem 
intensiva dagar har fått möj-
lighet att nätverka med över 
100 unga entreprenörer från 
hela Sverige. 

En av delarna var en af-
färssimulering som pågick 
under hela veckan där del-
tagarna i grupp skulle agera 
vd för ett stort företag. En 
annan gick ut på att de skulle 
lösa olika ”cases”, även det i 
grupp. Varje dag hölls två fö-
reläsningar och bland de in-
bjudna gästerna hittade man 
bland andra Adrian Swartz, 
som driver inspirationsbyrån 
Crisp & Awesome AB, med-
ieprofilen Jens Welin och 
Julia Rosqvist, som förelä-
ser om vikten av bland annat 
kroppsspråk när det kommer 
till försäljning. 

– Vi lärde oss hur man kan 
läsa folk och hur man exem-
pelvis kan använda sig av olika 
tonlägen. Vi har fått ta del av 
så mycket intressanta saker 

under de här dagarna och 
det har verkligen satt griller i 
huvudet på en. Det jag fram-
för allt tar med mig är alla 
nya kontakter, man har träf-
fat många likasinnade som 
kanske kan vara ens framtida 
företagspartners, säger Jose-
fin Axberg.

Nya utsikter
Tillsammans med tre klass-
kompisar drev hon under 
sitt sista år på Ale gymnasi-
um UF-företaget Reseslum-
raren som tog dem ända till 

SM i Stockholm. Redan då 
visade hon prov på sina fär-
digheter i företagsamhet och 
det är ingen omöjlighet att 
det är vad hon ska syssla med 
i framtiden.

Men först väntar troligtvis 
en resa till Sydafrika, där hon 
tillsammans med en kompis 
planerar att läsa engelska och 
samtidigt upptäcka en annan 
världsdel.

Knappt två veckor efter studenten åkte Josefin Axberg iväg 
på entreprenörsevenemanget Emax i Örebro.       Foto: Privat

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nätverkar för framtiden
– Josefin Axberg deltog i entreprenörsevenemang


