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RADHUS - ÄLVÄNGEN
Med områdets bästa läge kan vi nu erbjuda ett

gavelradhus i populära Älvängen. Här bor du

naturnära med skogen som närmaste granne

och med motionsspår inpå knuten. Bekvämt

gångavstånd till skolor och idrottsplats. Ljust

och fräscht och en mycket bra, öppen

planlösning, Gott om sovrum för den något

större familjen. Stort vardagsrum och matplats

med många fönster som ger ett härligt

ljusinsläpp. Balkong i väster med underbar

utsikt. Skall ses!

ADRESS KONVALJVÄGEN 33
BOAREA CA 120 M² / 6 ROK
TOMTAREA 316 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 KR
VISAS ON 18/6 18.00-19.00

RING /MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING
TELEFON 0303-24 56 51

STARRKÄRR. Nygräddad 
jordgubbstårta och saft.

Bättre än så blir det 
inte när man ska fi ra en 
100-åring.

Dessutom sken solen 
från en klarblå himmel 
över jubilaren – Starr-
kärrs vackra skolhus.

Barnen på Starrkärrs för-
skola hade sett fram länge 
just mot den här dagen. Det 
är inte varje dag som en 
100-åring ska fi ras. Således 
var feststämningen på topp 
och skolgården var utsmyck-
ad både med ballonger och 
med vimplar som förskole-
eleverna fi xat på egen hand.

Hundraåringen fi rades 
med öppet hus på onsdagen, 
men redan dagen före pas-
sade verksamheten på att ha 
sitt kalas.

– Det är en fantastiskt 
vacker byggnad och dess-
utom har vi tillgång till en 
underbar utemiljö. Vi är ut-
omhus väldigt mycket med 
våra barn där vi också jobbar 
med ett aktivt lärande i form 

av bland annat sifferträd och 
formträd. Vi har odlings-
lådor, som utöver att de är 
en ögonfröjd också används 
i undervisningen, förklarar 
Christina Rickman.

Den första att tjänstgö-
ra på Starrkärrs skola var 
Annie Enander. 1914 kom 
hon till skolan som nyut-
examinerad lärarinna. Hon 
undervisade och hade även 
sin bostad i skolan. Söndags-
skolefröken var hon också. 
Annie var även med och star-

tade gymnastikföreningen 
Friska Flickor och Starrkärrs 
hembygdsdräkt var hennes 
initiativ.

– Minnet av henne lever 
kvar. Vi har ett målat porträtt 
på Annie i vårt personalrum, 
berättar Lena Olsson.

2007 övergick Starrkärrs 
skola till att bli förskola. 
Idag har 50 barn (1-6 år) sin 
hemvist i den anrika bygg-
naden, som är uppdelad på 
tre avdelningar; Småkrypen, 
Spindlarna och Larven.

– Soligt kalas 
i Starrkärr

Förskoleelever och personal i samband med 100-årsfirandet av 
Starrkärrs skolhus.

 100-årskalaset firades 
 med jordgubbstårta. 

 Skolmiljön som den såg ut förr i tiden. 

Skolhus fyllde 100 år

 1914 kom Annie Enander till Starrkärrs 
 skola som nyutexaminerad lärarinna. 
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