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ALAFORS. Det var idel 
pigga ben hos barnen 
på Mor Annas förskola.

Springloppet tillryg-
galades med enkelhet 
av samtliga deltagare.

Efter målgång erhöll 
samtliga löpare ett 
diplom.

Den nationella kampanj-
veckan ”Ett friskare Sve-
rige” gjorde avtryck även 
på Mor Annas förskola. På 
tisdagen hade man besök av 
kommunens dietist Kristine 
Arhage, som bland annat 
pratade om nyttan av att äta 
frukt och grönt.

På torsdagsmorgonen 
deltog barnen från de fyra 
avdelningarna, Nalle Puh, 

Tiger, Ior och Nasse, i premi-
ärupplagan av Springloppet. 
Start och mål skedde inne på 
förskoleområdet. Innan för-

skoleeleverna släpptes iväg 
avverkades gemensam upp-
värmning under ledning av 
Marie Albinsson.

När alla flickor och pojkar 
passerat målskynket trium-
ferade Mor Annas förskola 

med att göra den klassiska 
raketen. Efter det försågs 
deltagarna med ett diplom 

som ett bevis för sin insats i 
Springloppet.

JONAS ANDERSSON

Premiär för Springloppet

Starten har just gått för Springloppet på Mor Annas förskola 
i Alafors.

Gemensam uppvärmning föregick starten av Springloppet.

NÖDINGE. Ale har 
berikats med en egen 
sagoskog.

I onsdags morse 
skedde invigningen av 
Ekskogen.

Förskolebarn från Nol 
och Nödinge deltog i 
festligheterna.

Ekskogen ligger mellan Nol 
och Nödinge, alldeles intill 
gång- och cykelbanan i höjd 
med Rödjans industriområde. 
Här har Ale kommun och Ale-
byggen märkt upp två lagom 
långa naturstigar genom 
vacker terräng.

– Detta är en utveckling av 
den natur- och kulturguide 
som tagits fram i Ale kommun. 
Det var vår kommunekolog 
Göran Fransson som ”trol-
lade” fram den här sagosko-
gen, som lämpar sig väldigt väl 
för barn, säger folkhälsoplane-
rare Birgitta Fredén.

På onsdagsmorgonen 
deltog ett 90-tal förskolebarn 
från Nödinge och Nol i den 
invigning som kommunen 
bjudit in till. Dagen till ära 
var Ekskogen fylld av diverse 
sagofigurer, som förhöjde 
stämningen ytterligare. Skal-
man tog med barnen på en 

tipspromenad och vid mål-
gång bjöds det på rykande 
varm choklad och ostsmörgås.

– Frågorna kommer att 
sitta uppe till och med den 30 
november. Genom att svara 
på frågorna och skicka in ett 

svarsvykort till Ale bibliotek 
är man med och tävlar om 
fina priser, förklarar Birgitta 
Fredén.

Sagolikt roligt för barnen

I SKOGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Barn från Storgårdens förskola avdelning Junibacken kom till 
invigningsfi randet av Ekskogen.

Förskolebarnen fi ck träffa både prinsessor och djur på sin 
vandring i Ekskogen.

– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

Erbjudandet gäller endast torsdag 25/10, kl 19-22

KOLLA IN VÅRT HÖSTMODE
UNDER ÄLVÄNGEN-NATTA, TORSDAG 25/10

Hela kvällen har vi 25% på alla väskor, plånböcker, 
handskar, paraplyer och smycken

Kl 20-21 HERRARNAS TIMMA 

25% på alla herrskor

Kl 21-22 DAMERNAS TIMMA 

25% på alla damskor

KL 19-20 BARNENS TIMMA 

25% på alla barnskor

Barnkänga BAGHEERA 
Ord. pris 499:- Strl 28-35 

Finns även i Svart

Barnkänga Ecco 
Ord. pris 800:- Strl 27-35

Barnkänga Donna Girl  
Ord. pris 550:- Strl 28-35

Herrkänga PUMA 
Gore-tex. Ord. pris 1300:- 
Strl 36-47

Herrkänga Lacoste 
Ord. pris 1300:- 
Strl 40-45

Herrsko Ecco 
Ord. pris 1000:- 
             Strl 40-45

Damstövel Rieker 
Ord. pris 1200:- Strl 36-41

Damstövel CINNAMON
Ord. pris 1495:- Strl 36-41 
Finns även i brunt.

Dam Tamaris 
Ord. pris 599:- 

Strl 36-42

PÅ 

ÄLVÄNGENNATTA 
25/10 KL 19-22

GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14

KASHMIR 
VÄGGFÄRG
tonad vit 4 liter

Ord 519:-
NATTPRIS 259:-

IDEO 
TAKFÄRG

3 liter
Ord 249:-

NATTPRIS 124:-

Priserna gäller under 
Älvängennatta kl 19-22 

och så långt lagret räcker

VÄLKOMNA!


