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ÄLVÄNGEN. En gång varje 
läsår arrangeras lekdag på 
Älvängenskolan. Eleverna 
får då prova på diverse olika 
aktiviteter ute på skolgården 
och vid området Mossen vid 
Knaptorp. Den här gång-
en var förutsättningarna de 
bästa tänkbara, inget regn 
och en behaglig temperatur 
i luften.

Istället för vanliga lek-
tionstimmar med matema-

tik, svenska och engelska på 
schemat väntade stationer 
med hopprep, putta kula 
samt ring- och bollekar. 

Efter några timmars in-
tensivt lekande var det dags 
för lunch – korv med bröd 
som avnjöts i det fria. Däref-
ter fortsatte aktiviteterna till 
elevernas stora förtjusning. 
En annorlunda skoldag, men 
ack så rolig! 

JONAS ANDERSSON

Hoppa hage är ett självklart inslag på Älvängenskolans lekdag. 

Det gäller att hålla tungan rätt i mun och vara koncentrerad när 
man ska hoppa rep.

Lekdag på
Älvängenskolan

Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack fi nns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen 
Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl 
bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 5 maj

Narkotikabrott
Dopingkontroll görs på ett 
gym i Nol och ett gym i 
Älvängen. En person på res-
pektive anläggning kropps-
besiktigas och misstänks för 
brott mot dopinglagen, eget 
bruk. De misstänkta är en 
22-årig man från Nol och en 
29-årig man från Lödöse.

Torsdag 8 maj

Rattfylleri
En bilist stoppas av polis i 
Bohus. Föraren misstänks 
för rattfylleri, grov olovlig 
körning samt vårdslöshet i 
trafik.

En 27-årig man från Göte-
borg grips av polis i Nol. 
Mannen är misstänkt för 
brott mot vapenlagen, ringa 
narkotikabrott samt olaga 
hot.

Lördag 10 maj

Inbrott
Inbrott i kommunhuset i Ala-
fors. Kontanter tillgrips ur en 
kassalåda i cafeterian.
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SKEPPLANDA. I tisdags 
gästades Grönköp av 50 
elever från Garnvindesko-
lan. Det var klasserna ett, 
två och tre från avdelning-
en Vindan som besökte 
hembygdsgården. Guider 
var Göran Johansson och 
ordförande Sten Olsson. 
Barnen var indelade i olika 
grupper som fi ck gå runt i 
de olika byggnaderna och se 
på föremål som visade hur 
man levde och verkade förr 
i tiden. 

Det var uppdelat i olika 
stationer. En aktivitet var 
målning på stort papper i 
sockenmagasinet, där bar-
nen hjälptes åt att beskriva 
miljön och omgivningarna 
i bild. 

En annan var museet på 
vinden där man kan beskåda 
allt från skomakeri, väv-
stol, lanthandel och äldre 
bygdedräkter. Även den 
gamla skrivmaskinen och 
räknesnurran väckte barnens 
intresse. De fi ngrade förtjust 
på tangenterna och trodde 
knappt sina öron när det 
berättades att den gamla 

räknesnurran användes för 
samma ändamål som en 
miniräknare.

Smedjan var en populär 
aktivitet och barnen ham-
rade glatt på städet medan 
hembygdsvärdarna Sten 
och Göran berättade om 
funktionerna och försökte 
svara på alla frågor i tur och 
ordning. 

Stor förundran
Gammelstugan väckte stor 
förundran hos barnen. De 
inspekterade inredningen 
och frågade om alla gamla 
ting. De förundrades över 
den gamla sängen, en gosse 
frågade om man bakade 
pizza i den öppna bakugnen. 
De ville veta vilka som hade 
bott i huset och hur de hade 
levt. Lyckan var total när 
Sten visade hur en musfälla 
som stod på golvet fungera-
de. Likaså utedasset väckte 
stor nyfi kenhet. Kunde det 
vara möjligt att man skulle 
gå så långt för att gå på toa? 

När alla grupper hade 
gått runt och besett de 
olika sevärdheterna var det 

dags för korvgrillning. De 
duktiga lärarna grillade och 
delade ut varmkorv och saft 
till barnen som stod i kö och 
väntade på sin tur. Det blev 
då tillfälle till samtal med 
barnen, som berättade att de 
tyckte det var roligt att gå 
runt i de gamla byggnaderna 
och frågade när det var öp-
pet så att de kunde komma 
tillbaka. Särskilt smedjan 
och skomakeriet var det 
riktigt många som gillade.

Stugvärdarna rekom-
menderade barnen att ta 
med sina föräldrar komma 
till midsommarfi randet och 
till hembygdsdagen den 9 
augusti. Då är alla byggna-
der öppna och verksamheten 
i full gång. Smeder tillverkar 
nyttiga ting av järn i smed-
jan och bagerskor bakar 
bröd över elden i gammel-
stugans öppna bakugn. 

Det blev en fantastisk dag 
för alla, både för besökare 
och för oss som var vär-
dar. Barnens glädje och 
entusiasm var fantastisk att 
se och vi som är aktiva i 
hembygdsföreningen gläds 
åt att en ny generation får 
ta del bygdens historia, de 
samlingar som har bevarats 
och den vackra miljön som 
hembygdsgården Grönköp 
utgör.

Siv Grahn

Garnvindeskolan besökte Grönköp

 Eleverna från Garnvindeskolan grillade korv i samband 
 med sitt besök på Skepplanda hembygdsgård. 

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

www.bat t reb i l . se
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