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SKEPPLANDA. Plane-
ringen är i full gång och 
pusselbitarna börjar 
så sakteliga att falla på 
plats.

Den 17 maj fi rar 
Albotorget sitt 40-årsju-
bileum.

– Vi ser fram emot en 
festlig familjedag, säger 
Jan Svanström i Skepp-
landaföreningen.

Det är Skepplandaförening-
en som kommer att ansvara 
för planeringen och genom-
förandet av Skepplandada-
gen den 17 maj.

– Tanken slog oss redan 
förra året att vi skulle göra 
något speciellt för att upp-
märksamma 40-årsfi randet 
av Albotorget. Vi hade ett 
möte med kommunens le-
dande politiker, som var 
nyfi kna på våra idéer. De 
uppmanade oss att starta en 
förening vilken blev verklig-
het i höstas, berättar Jonas 
Molin, ägare till Café Mo-
lin och tillika ordförande i 

Skepplandaföreningen.
Skepplandaföreningens 

syfte är att främja en posi-
tiv utveckling av Skepplan-
datrakten. Nu ligger emel-
lertid allt fokus på att få till 
stånd en jubileumsdag av 
bästa märke.

Fler partners
– Vi försöker få med fl er 
partners, så många företag 
och föreningar som möjligt 
som har anknytning till vår 
bygd, att vilja vara med och 
engagera sig i jubileet. De 
som vill vara med är hjärtligt 
välkomna att höra av sig till 
oss innan den 16 april då vi 
ska gå vidare och fastställa 
programmet, säger Kent 
Carlsson som har erfaren-
het från tidigare arrange-
mang.

– Senast gången som vi ar-
rangerade Skepplandadagen 
var för fyra-fem år sedan. 
Det kom cirka 500 personer 
och förhoppningsvis kom-
mer det ännu fl er den här 
gången, säger Kent.

Skepplandaföreningen 
går i väntans tider vad det 
gäller kommunens besked 
om en scen på torget mel-
lan församlingshemmet och 

vårdcentralen. Här är det 
tänkt att diverse uppträdan-
den ska ske under jubileums-
dagen.

– Vi har redan gjort klart 
med Larmet, PROkulele och 
Stuffa-Stig. Ytterligare mu-
sikunderhållning är att vän-
ta, säger Jan Svanström.

– Dessutom har Albosko-
lan deklarerat att man kom-
mer att förlägga sin vårfest 
samma dag som Skepplan-
dadagen infaller. Det är jät-
tepositivt!

Utställning
På biblioteket ska det bli en 
utställning med bilder från 
svunna tider varför arrang-
ören eftersöker fotografi er 
eller annat material som kan 
vara av intresse för allmän-
heten.

– Vi har många idéer om 
hur den här dagen ska kun-
na genomföras. I slutet av 
april ska programmet vara 
klart. Nämnas bör också att 
det inte bara är Albotorget 
som fi rar 40 år utan även 
Ale kommun. Det ska na-
turligtvis uppmärksammas 
på något sätt, avslutar Jonas 
Molin.

– Albotorgets 40 år ska fi ras

Planerar för fi rande
i Skepplanda

 Kent Carlsson, Jonas Molin och Jan Svanström i Skepplandaföreningen planerar som bäst för 
 Albotorgets 40-årsfirande som äger rum lördagen den 17 maj. Mellan församlingshemmet och 
 vårdcentralen ska det byggas en scen. 

Vill du veta vad
din bostad är värd?
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Barnkullen är ett föräldrakooperativ i Hålanda, Ale kommun, med målsättningen att 
skapa en harmonisk barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckelorden. Barnkullen 
öppnade i augusti 2007. Förskolans läge mitt i naturen erbjuder en stimulerande 
miljö med varierad pedagogisk verksamhet. Genom fri lek och allsidig pedagogik ska 
varje barn ges förutsättningar till självkännedom, begreppsbildning, problem- och 

Förskolelärare/lärare mot de tidiga åren
Arbetsuppgifter Vårt mål är skapa en trygg och harmonisk barngrupp utifrån gällande 
styrdokument. Du ska tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande, 
reflektion och uppföljning enligt Läroplan för förskolan, reviderad 2010. 

Kvalifikationer Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet utifrån skollagen 
och den reviderade läroplanen.

Vi vill att du:

 har godkänd förskollärarutbildning, eller liknande, för att arbeta i förskolan

 har god kunskap om målen i förskolans läroplan och förmåga att omvandla dem till 
praktiska utmaningar som skapar meningsfullt lärande för barnen 

 är ansvarsfull och kan vara en god förebild 

 kan skapa trygghet och förtroende till såväl barn, föräldrar som kollegor

 är engagerad i det pedagogiska arbetet

 har ett positivt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor

Vi erbjuder dig: engagerade och idérika kollegor, bra personalförmåner, stort inflytande, 
individuellt anpassad lön, engagerade föräldrar 

Hålanda förskola Barnkullen bedrivs som en ekonomisk förening och vi följer gällande 
kollektivavtal. Goda kommunikationsmöjligheter finns.

För mer information: www.barnkullen.se

Varaktighet: Tillsvidare

Kontaktpersoner: Pernilla Olsson, 0520-668365, pernilla@barnkullen.se, Förskolechef

Ansökan: Sista ansökningsdag 4/4 2014 / tillträde snarast
Ange referensnummer: Förskolelärare
Vi tar emot ansökan via epost: pernilla@barnkulllen.se eller per post.

Arbetsgivare: 
HÅLANDA FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING
LÅNGETORP 160, 44696 HÅLANDA
Tel: 0520-668365
E-post: pernilla@barnkullen.se

Besöksadress 
LÅNGETORP 160
HÅLANDA

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


