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ALAFORS. För första 
gången i Alekampens his-
toria gick i år totalsegern 
till Bohusskolan.

– Fjorton års lång vän-
tan. Väldigt roligt, konsta-
terade en nöjd idrottslärare 
i Per Öiseth.

Grenarna var de tradi-
tionella som bland annat 

ultimate frisbee, dragkamp, 
fotboll och kurirstafett. 
Det blev en stenhård kamp 
in i det sista och Bohus-
skolans segermarginal blev 
blott en halv poäng. Tvåa 
var Aroseniusskolan och 
trea Ahlafors Fria Skola.

JONAS ANDERSSON

Bohusskolan vann Alekampen
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 Ellen Ahrnberg, Oscar Lundberg och Ali Fares höjer  
 segerpokalen som förkunnar att Bohusskolan vunnit  
 Alekampen 2014. 

ÄLVÄNGEN. 2016 beräk-
nas den nya skolgården 
på Kronogården stå 
färdig.

För att skapa en bra 
utemiljö har entrepre-
nören bett om hjälp.

I förra veckan delade 
barnen på Hövägens 
förskola med sig av sina 
idéer till landskapsarki-
tekt Nils Ekström.

Barnen på avdelningen Röda 
vinbäret blev tidigare i år 
tillfrågade om de ville vara 
med i planeringen av den 
utegård som ska omge den 
nya förskolan på Kronogår-
den i Älvängen.

– Våra femåringar blev 
verkligen glada och kreati-
viteten har flödat på avdel-
ningen sedan dess. Det tog 
inte lång tid att fylla tre ark 
med olika förslag på lekred-
skap och så vidare, förkla-
rar förskollärare Monica 
Strindholm.

I onsdags kom landskaps-
arkitekt Nils Ekström på 
besök till Hövägens förskola 
för att ta del av barnens för-
slag.

– Vad mycket bra saker 
ni har skissat upp, berömde 
Nils och lät barnen förklara 
om de olika delarna i materi-
alet.

Planteringar, rutschbana, 

gungställning, stockhästar, 
grävmaskin och linbana var 
några av alla idéer som bar-
nen presenterade för Nils 
Ekström.

– Nu ska jag åka tillbaka 
till mitt kontor och se vad vi 
kan åstadkomma med ert un-
derlag. Tack så mycket!

Glada över besöket ser nu 
barnen fram emot anläggan-
det av den nya förskolan i Äl-
vängen och att på nära håll få 
ta del av arbetet.

JONAS ANDERSSON

Landskapsarkitekt Nils Ekström vid sitt besök på Hövägens förskola.

– Förskolebarn presenterade sina idéer
Kreativa förslag till lekmiljö
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 Barnens förslag till utformning av utemiljön på den nya  
 förskolan på Kronogården. 

Är det någon i Skepplanda 
med omnejd, som har 
sett fyra stycken gul/
svarta hörnflaggor med 
vidhängande ledbar vita 
stänger, samt två stycken 
röda COOP beachflaggor, 
vandra omkring utan att 
hitta hem, vore vi tack-
samma att få dem tillbaka. 
De försvann natten mellan 
den 7-8 juni, med bilburen 
ungdom, då det finns spår 
efter en bil eller A-traktor.

Kostnaden för hörn-
flaggorna är 1450 kronor 

COOP:s flaggor rör sig 
om cirka 2000 kronor. Av 
beloppets storlek är det att 
betrakta som stöld. Till Er 
som gjort detta: Lämna 
tillbaka detta stöldgods! 
Polisanmälan görs om inte 
grejorna kommer tillbaka 
inom de närmaste dagarna. 
Tack på förhand för att Ni 
kom på bättre tankar! Det 
kanske är Era kompisar det 
drabbar.

Skepplanda BTK
Sven Rydén

Anläggningsansvarig

Efterlysning från Skepplanda BTK

TA DET LUGNT 
OCH VACKERT 
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ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

SUPERBUFFÉ MED
MONGOLISK BARBEQUE

168 KR/PERS ALLA DAGAR FR KL 16.30
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

DAGENS LUNCH MÅN-FRE KL 11.00-15.00


