
2013  |   vecka 24  |   nummer 23  |   alekuriren 15

SKEPPLANDA. Två 
gungor till 22 barn 
upprörde i fjol föräldrar 
till barn på Garnvin-
deskolans förskola, 
som krävde att gården 
rustades upp.

Förra sommaren kom 
en ny klätterställning 
och nu har avdelningen 
Väven även fått en 
häftig cykelbana.

Det går undan när barnen på 
avdelningen Väven på Garn-
vindeskolans förskola sätter 
fart på cykelbanan. Vid tank-
stationen har det bildats en 
liten kö och idag är det Filip 
som är bensinmacksbiträde.

Det är annat än för ett år 
sedan. Då fick barnen nöja 
sig med två gungor, en gräs-
matta och en sandlåda. 

När Gunnarsgårdens för-
skola vid Albotorget fick nya 
lekställningar upprördes för-
äldrar till barn på Garnvin-
deskolans förskola över den 
bristfälliga gården. Förutom 
att det saknades lekattrak-
tioner blev det ofta vatten-
samlingar som gjorde lerväl-
lingen till ett faktum.

Slipper regnbyxorna
Föräldrarnas reaktioner gav 
resultat och redan förra som-
maren anlände den nya klät-
terställningen, som barnen 

själva fått vara med och 
utforma. 

– Den blev större än det 
var tänkt från början, så nu 
kan många barn leka samti-
digt, säger Linda Hjalmars-
son, pedagog. 

Som en bonus anlades 
även en cykelbana med tank-
station och hastighetsskylt. 

Gården dränerades, en 
brunn åtgärdades, marken 
planades ut och en plast-
matta lades på för att ytter-
ligare förebygga att det blir 
lerigt.

– Nu behöver vi inte hålla 
på och ta på barnen regn-

byxor flera dagar efter att 
det har regnat. Vi är väldigt 
glada över den nya gården 
och barnen rör på sig mer nu 
när vi fått cykelbanan. Den 
är verkligen guld värd, säger 
pedagogen Viveka Wall.

Härnäst planeras att 
barnen ska få ta ”cykelkör-
kort” och förhoppningsvis 
ska maxhastigheten på 70 
kilometer i timmen inte 
överskridas…
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– Från lervälling till torrt cykelrace

Fartfylld förbättring

Nöjda förskolepedagoger. Linda Hjalmarsson, Viveka Wall och Bim Bäckman på avdelningen 
Väven på Garnvindeskolans förskola är glada över att slippa vattenansamlingarna på gården.

Full tank tack. Hampus  stannade till vid macken för att få 
cykeln tankad av Filip.

Kompisåker. Alma och Matilda var ute på en tur på den nya cykelbanan.

På nationaldagen firades 
Barnens dag i Skepplanda. 
Som värd för arrangemanget 
stod Skepplanda-Hålanda 
och Lödöse församling.

På parkeringen fram-
för Skepplanda kyrka fanns 
en hoppborg placerad och 
vidare kunde barnen roa sig 
med fiskdamm, ansiktsmål-
ning och poängpromenad. 
Det blev precis den familje-
fest som arrangören hoppats 
på.

– Vilken tur med vädret! 
Förhoppningsvis kan detta 
utvecklas till en tradi-
tion, sade Carina Wendt-
Andersson.

Vid två olika tillfällen 
under förmiddagen bjöds 
det uppvisning av Cirkusmie 
inne i kyrkan. Uppträdandet 
framkallade många applåder.

En annan sorts uppvis-
ning skedde utomhus. Besö-
karna fick se hundar visa sina 
färdigheter inom kategorin 
freestyle.

Fikatältet var välbesökt 
och det fanns även möjlighet 
att köpa glass för den som 
önskade. 
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Barnens dag i Skepplanda

Cirkusmie bjöd på storartade 
konster i Skepplanda kyrka 
när Barnens dag fi rades på 
nationaldagen.

Lina hade turen att få napp i fi skdammen.

Ansiktsmålning tilldrog sig inte bara intres-
set hos den yngre generationen. Elisabeth 
Ljungberg från Tunge tog tillfället i akt att 
bli tiger för en dag. 

Gäller t o m 16 juni 2013, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00, 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00
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