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SKEPPLANDA. Jenka, 
foxtrot och amerikansk 
polka.

Det var några av de 
danser som Garnvinde-
skolans tredjeklassare 
visade upp i onsdags 
morse.

Allt skedde under led-
ning av ”Stuffa-Stig” 
alias Stig Karlsson.
Gymnastiksalen var fylld av 
förväntansfulla skolkamrater 
och lärare som med spänning 
såg fram emot uppträdandet 
av eleverna från årskurs tre. 
De som stod i centrum för 
uppmärksamheten visade 
inte några som helst tecken 
på nervositet utan såg istället 
ut att trivas i rampljuset.

– De är så duktiga och så 
spontana. Barn vågar vara 
sig själva och det tycker jag 
är härligt, berömmer Stig 
Karlsson.

Det blev en halvtim-
mes underhållning där dans 
varvades med sångframträ-
danden och roliga historier. 
Roy & Roger från tv-serien 
Macken dammades av i ny 
tappning och tågsketchen 

med Martin Ljung och 
Hasse Alfredsson fick också 
nytt liv.

Alboskolans tredjeklassare 
har tränat varje fredag under 
hela hösten och onsdagens 
uppvisning satte en värdig 
slutkläm på terminen.

– Visst är de fantastiska, 
frågade Stig och gensvaret 
från publiken lät inte vänta 
på sig.

Den siste maj fyller 
”Stuffa-Stig” 65 år och livet 
som pensionär infinner sig. 
Han kommer att bli saknad 

på många skolor i Ale.
– Jag har hållit på med 

detta i 35 år. Allting började 
uppe i Örnsköldsvik. Där 
undervisade jag som mest på 
17 skolor under en månad. 
Min Volvo gick 67 200 mil 
innan det blev dags att skrota 
den.

Hur många skolelever 
har du undervisat i dans?

– Jag vet inte riktigt, men 
cirka 120 000 barn i olika 
åldrar. 

JONAS ANDERSSON

Sång och dans på Garnvindeskolan

Publiken fi ck uppleva dans i alla dess former.

SURTE. Den första 
laddstolpen i Ale kom-
mun är nu redo att tas 
i bruk.

Den är placerad på 
pendelparkeringen i 
Surte.

– Återstår att se hur 
stor efterfrågan blir, 
säger Jan Mohr, plane-
ringschef på Ale El.

Det var Green Village som 
initierade projektet med 
laddstolpe i Surte. Från 
början var tanken att varje 
hushåll i Keillers damm-
området skulle erbjudas en 
Volvo C30 elbil, men dessa 
planer lades senare på is.

– Vi blev kontaktade av 
Ale kommun och utifrån de 
diskussionerna upprättades 
ett samarbete om att få till en 
laddstolpe vid pendelparke-
ringen i Surte, förklarar Jan 
Mohr.

– Det är inte otänkbart 
att vi får se fler laddstolpar 
i kommunen i framtiden. 
Detta är ett test för att se hur 
stort behovet är.

Två bilar kan ansluta sig 
till laddstolpen samtidigt. 
Användarföreskrifter finns 
beskrivet på stolpen, men 

finns också att tillgå på Ale 
Els hemsida.

Användaren får access till 
stolpen genom att använda 
sin mobiltelefon, antingen 
genom att skicka ett vanligt 
sms, QR-kod eller nyttja en 
särskild app.

– Du får en inloggnings-

kod att knappa in som gör att 
uttagen i stolpen blir spän-
ningssätta. Telefonabonne-
manget som man använder 
belastas med en avgift per 
laddning, för närvarande 30 
kronor, berättar Jan Mohr.

JONAS ANDERSSON

I slutet av oktober 
invigde Hövägens förskola 
projektet sinnesträdgården 
i päronskogen. Hövägens 
förskola ansökte i våras om 
innovationspengar för att 
kunna utveckla och göra 
utemiljön mer attraktiv 
och spännande för barnen. 
Förskolan hade tur och fick 
15 000 kronor att investera.

På invigningsdagen sam-
lades alla barn, pedagoger 
och personal på kullen i 
päronskogen. Det var en 

imponerande syn att se alla 
samlade. Hela Hövägen 
sjöng tillsammans. Därefter 
togs de första spadtagen 
i sinnesträdgården då tre 
fruktträd planterades, ett 
päronträd och två äppleträd.

Invigningen avslutades 
med en god äpplekaka och 
saft till alla.

Många tankar och idéer 
finns och till våren kommer 
barn och pedagoger att fort-
sätta utveckla sinnesträdgår-
den tillsammans. 

Sinnesträdgård invigd på Hövägens förskola

Tre fruktträd planterades, 
ett päronträd och två äpp-
leträd.

Ales första laddstolpe på plats
– Nu går det att tanka el i Surte

Åke Liedgren från Park & Charge och Jan Mohr, Ale El, 
demonstrerar hur den nya laddstolpen på pendelparkeringen 
i Surte fungerar. 

Vi närmar oss en gnistrande strålande JUL.
Älvängen lyser upp under hela december.

Älvängens Företagarförening har i år satsat på julbelysning 
längs Göteborgsvägen genom centrum.

Genom möjlighet att köpa ”träd ” har vi fått in extra 
sponsorbidrag

Årets sponsorer till köp av träd 

 
för ert bidrag till ett lysande Älvängen
och Tack till alla medlemmar 
som gör detta möjligt.

Tillsammans 
är vi starkare!

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50
Vardag 8-19 | Lördag 9-18 | Söndag 9-18

Fruktkorgar
Populär julgåva

Beställ idag!
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PACKTEJP 
MED EGET TRYCK

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor för alla ändamål

Även små upplagor
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