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SURTE. Ale kommun 
och fl era andra kom-
muner samarbetar med 
Västra Götalandsre-
gionen för att minska 
infektionssjukdomarna 
i förskolan under rubri-
ken Hygien i förskolan 
(HYFS).

Surte förskola var 
en av de enheter som 
deltog i Hygienveckan 
2013, som genomfördes 
under vecka 38.

– Det handlar om att 
skapa rutiner, säger 
förskollärare Elisabeth 
Ekblad på avdelning 
Lönneberga.

Sjukdomar är en viktig sti-
mulans för barnets immun-
försvar, men förskolebarn 
är oftare sjuka än barn som 
vistas hemma.

– God handhygien gör att 
sjukdagarna kan minska med 
24-28 procent, förklarar Eli-
sabeth Ekblad.

Syftet med HYFS är att 
förbättra hygienrutinerna 
på förskolorna, alltifrån hur 
man byter blöjor och städar 
skötbord till att lära barnen 
att tvätta händerna och nysa 
i armvecket.

– Inte minst behöver vi få 
föräldrarna förstå att barnen 
ska vara hemma tills de är 
helt friska så att smittan 
inte går runt, säger Diane 
Rosenlöw, förskolechef för 
Båtsmans och Björklövens 
förskolor. 

Under hygienveckan 
fokuserade förskolorna bland 
annat på handtvätt. På Surte 
förskola och Nordgärdets 
förskola har HYFS-sköter-
skan haft en utbildningskväll 
för personalen där man bland 
annat använde en uv-lampa 
för att se hur väl man lyckats 
tvätta händerna.

– Maskinen har gått runt 

på de olika avdelningarna så 
att även barnen har kunnat få 
se om man haft smuts kvar på 
händerna, berättar Elisabeth 
Ekblad.

– Nu har vi en sång som 
barnen sjunger när de tvättar 
sig. Vi har också fått material 
till en saga om en prinsessa 
som inte ville tvätta hän-
derna. Den har vi spelat upp 
och sedan har barnen gestal-
tat den själva.

Ale kommun har varit 
med i HYFS sedan 2010. 
Förhoppningen från Västra 
Götalandsregionen är att 
hygienveckan ska fungera 
som en väckarklocka  för alla 
som i det dagliga livet inte 
alltid reflekterar över hygie-
nens betydelse för den egna 
hälsan.

HYFS-sköterskan från 
Västra Götalandsregionen 
har inte bara besökt förskolor 
utan även deltagit på föräld-
ramöten för att ge föräldrar 
ökad kunskap om hygienru-
tiner och hur förskolan och 
hemmet kan samarbeta för 
att barnen ska vara så friska 
som möjligt.

– Syftet är att förbättra rutinerna
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Gunnel, på Surte förskola avdelning Lönneberga, kollar om 
händerna blivit riktigt rena.

HYFS-veckan har bland an-
nat satt fokus på handhygie-
nen. Här är det Meja som ser 
till att tvätta händerna.

ÄLVÄNGEN. Mycket folk 
kom till årets Ballonglördag i 
Älvängens centrum. Kunder 
som handlade för minst 50 
kronor i någon av företa-
garföreningens butiker fick 
smälla en ballong innehål-
lande en rabattkupong.

En nyhet var barnens scen 
vid Manufakturen där det 
bland annat bjöds på dans-
uppvisning och gympa med 
självaste Mr Smurf.

Coop Extra, som öppnar 
på Handelsplats Älvängen 
inom kort, fanns på plats och 
bjöd alla besökare på korv 
med bröd, kaffe, bulle och 
dricka.

– Vilket tryck! Tur med 

vädret och verkligen roligt 
med denna fantasiska 
respons, konstaterade butiks-
chefen Tobias Håkansson 

som grillade korvar för glatta 
livet.

JONAS ANDERSSON

Ballonglördagen – en riktig folkfest!

Gympa under ledning av Mr Smurf.

Tobias Håkansson, butiks-
chef Coop Extra, agerade 
grillmästare under Bal-
longlördagen i Älvängen.

USPASTORP. 28 trak-
torer drabbar samman 
i årets Stubbrace med 
veterantraktorer i Us-
pastorp.

Förra årets arrang-
emang bevittnades av 1 
500 personer.

I årets tävling gör 
Ales kommunalråd 
Mikael Berglund (M) 
och Paula Örn (S) upp 
om vem som är bäst 
på att köra traktor i en 
slalombana.

Det blir sjunde gången i 
ordningen som det bjuds 
rallykörning med veteran-
traktorer. Tävlingen arrang-
eras av ett 20-tal traktoren-
tusiaster från Alaforstrak-
ten. Tävlingen går ut att på 
att så snabbt som möjligt 
köra parallellslalom mellan 
tunnor.  I tävlingen ingår 
även ett backningsmoment.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) premiärkörde 
i fjol, blev så biten att han 
införskaffat och totalrenove-

rat en Ferguson TED 20 från 
1953.

– Jag har tagit upp ett 
intresse från barndomen. 
Jag ser verkligen fram emot 
lördagens arrangemang i 
Uspastorp. Det är en under-
bar folkfest, säger Berglund. 

Paula Örn, som aldrig kört 
traktor tidigare, kommer att 
få låna en röd Volvo BM 320.

Till årets tävling är 28 eki-
page anmälda. 24 startande i 
den öppna klassen och fyra 
i damklassen. Antalet häst-
krafter varierar från 23 i 
en originaltraktor till 200 i 
en Ferguson ”Grålle” med 
V8-motor.

– För deltagande krävs 
att traktorn är minst 30 år 
gammal, försedd med stört-
båge och är trafikförsäk-
rad, säger Erik Karlsson i 
arrangörskommittén.

Speaker är i vanlig ordning 
Hasse Andersson, känd 
från P4 Göteborg. I pauserna 
körs en uppvisningstävling 
med några av Sveriges bästa 
förare i sidvagnscross. Göta 
Älvdalens Motorhistoriska 

förening förevisar tändkule-
motor ur sin samling.

– Evenemanget beräk-
nas ta cirka fyra timmar att 

genomföra och vi drar igång 
klockan elva, avslutar Erik 
Karlsson.

JONAS ANDERSSON

På lördag blir det Stubbrace i Uspastorp med Hasse Anders-
son (t v) som speaker. Kommunalrådet Mikael Berglund, som 
premiärkörde i fjol, duellerar i år mot oppositionsrådet Paula 
Örn.               Arkivbild: Allan Karlsson

– Stubbrace i Uspastorp på lördag

Kommunalråden duellerar

Göteborgsvägen 58, Älvängen 0303-74 68 73 
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

PERSONAL 
SÖKES!

www.alvangenscykel.se

Vi utökar våran personalstyrka 
och söker en 

cykelreparatör 
och säljare 
på heltid.

Erfarenhet som cykelreparatör 
och att du cyklar själv är ett stort plus. 

Välkommen med din ansökan till: 
anders.cykel@telia.com

Dumpersgatan 2. Kungälv

RISVEDEN
TOKATORP 1:30

Skogsfastighet om ca 22,5 ha utan byggnader, 
fördelat på 2 st. skiften. Produktiv skog ca 20,0 ha, 
mossimp ca 2,2 ha, bergimp ca 0,3 ha. Uppskattat 
virkesinnehav ca 3 160 m3sk, varav ca 2 100 m3sk 
S1-2, ca 1050 m3sk G1-2, ca 10 m3sk R1. Jakten 

fri tillträdesdagen. Älgjakten samregistrerad i 
Risvedens älgskötselområde, småviltsjakten fri.

Pris 1 400 000 kr eller högstbjudande.

För vidare information ring
 0303-23 08 04 eller 0705-29 34 81

Till salu


