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Tio veckors sommarlov har 
passerat och i måndags var 
det åter dags för eleverna att 
återuppta studierna. Några 
var säkert mer entusiastiska 
än andra över att vara tillbaka 
i klassrummet. 

För en del barn var det 
första skoldagen någonsin. 
En spännande upplevelse!

På Himlaskolan i Alafors 
samlades elever, en hel del 
föräldrar samt personal på 

skolgården. Barnen hälsades 
särskilt välkomna och när den 
så kallade raketen genomförts 
skedde bandklippning, detta 
för att symbolisera nyinvig-
ningen av verksamheten.

– Högstadiet fi nns inte 
längre på Himlaskolan utan 
nu är det F-6 som gäller här 
i Alafors. Högstadieeleverna 
har fl yttat ner till Nödinge, 
förklarar lärare Vivi-Anne 
Holm.

I en del av skolan där hög-
stadiet tidigare huserade har 
Komvux Ale fl yttat in tillfäl-
ligt.

JONAS ANDERSSON

Elever från årskurs 1 fick vara med och klippa det band som symboliserade nyinvigningen för Himlaskolan i Alafors.

– Som fi rades med 
nyinvigning i Alafors

Skol-
start 
i Ale
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ALAFORS. Ett långt soligt sommarlov är till ända.
I måndags var det skolstart för kommunens 

grundskolelever.
På Himlaskolan i Alafors fi rades det med nyinvig-

ning.
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Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller vid köp av ny bil mellan 2014-05-01 
och 2014-08-31 eller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna är extrautrustad.

BILABSUMMER DEAL!Dragkrok, Farthållare, CD-stereo, Bluetooth, Höjdinställbart säte.5.900:-

Tel förs: 0303-62 090, www.bilab.se
Öppet: mån-fre 9-18

På Kornhall varje sensommar
batmassa-kornhall.se           22-24/8 2014  kl.10-18

FlytandeFlytande

Motorbåtar och tillbehör

Mer än bara
lokaltidning

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00


