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FREDAGEN DEN 14 NOVEMBER SMÄLLER DET!!!
- DÅ ÖPPNAR VI DIREKTEN LÖDÖSE

Ni hittar oss vid Statoi l
i  Lödöse.  Varmt välkommen! Lödöse

Telefon ti l l  oss
0520-66 03 50
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TOBAK

SLÄPVAGNS-
UTHYRNING 

ÄVEN HÄSTSLÄP

KIOSK
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KÖRKORTS-

BILDER
SOLARIUM FIKA-

HÖRNA

HEMMA-
GJORDA 
MACKOR

BENSIN OCH 
DIESEL TILL
BRA PRIS

LÖDÖSE. I före detta 
vårdcentralens lokaler 
blir det förskola.

Naturmontessori Väst 
planerar att dra igång 
verksamheten i mars 
nästa år.

– Vi vet att det finns 
ett behov förskoleplat-
ser i den här delen av 
kommunen, säger för-
skolechef Lina Nelin.

Naturmontessori Väst driver 
förskolor på flera andra ställ-
en, bland annat i Kungälv 
och i Alafors.

– Kungälv och Alafors är 
renodlade Montessoriför-
skolor, i Lödöse kommer 
verksamheten att vara in-
spirerad av Montessori och 
byggas upp av de pedago-
ger som blir anställda, säger 
Lina Nelin.

– Nu går vi in i en pro-
cess där vi söker efter drivna 
pedagoger som gillar vårt 
arbetssätt, bland annat det 

faktum att man vistas myck-
et utomhus. Rekryteringen 
ser jag emellertid inte som 
något problem, det är redan 
personer som har kontaktat 
mig då de hört ryktet om vår 
etablering.

Förskoleverksamheten i 
Lödöse är godkänd för 45 
barn. Hur många avdelning-
ar som startas upp till våren 
styrs av antalet intresserade.

– På vår hemsida finns en 
länk till ansökan. På hemsi-
dan kan man också läsa mer 
om vårt koncept, förklarar 
Lina Nelin.

Är lokalerna i stort 
behov av renovering?

– Nej, faktiskt inte. Fast-
igheten är i gott skick. Gol-
ven är fräscha och behöver 
egentligen bara poleras upp 
och sedan krävs lite färg på 
väggarna. Mest handlar det 
att få till inredningen på det 
sätt som vi önskar, avslutar 
Lina Nelin.

JONAS ANDERSSON

Ny förskola i Lödöse

SPF Göta Älvdalsbygden 
firade 35-årsjubileum den 8 
oktober i Hjärtumsgården. 
Närmare hundratalet med-
lemmar hade hörsammat in-
bjudan till jubileumsfesten.

Efter en välkomstdrink 
och mingel inledde SPF-kö-
ren med några sånger. Ord-
förande Kerstin Anderson 
hälsade alla välkomna och 
redogjorde kort för förening-
ens historia. Festen hölls på 
dagen 35 år efter bildandet.

Sedan var det dags för 
förtäring; en stor landgång. 
I anslutning till maten fram-
förde gruppen MÅR Music 
ett cirka 45 minuter långt 
program med visor blandat 
med lättsamma historier.

Till kaffet serverades 
hembakade fantastiska tårtor. 
Distriktsordförande Kjell 
Hansson passade på att tacka 

för inbjudan och den fantas-
tiska medlemsutveckling för-
eningen haft under året. En 
av de två bästa i distriktet!

En tradition vid jubi-
leumsfesterna är att med-
lemmar, som på något sätt 
aktivt arbetat för föreningens 
utveckling under minst fem 
år, uppmärksammas. I år var 
det ett tiotal. Även trion som 
vann distriktsuttagningen till 
”Hjärnkoll” uppmärksam-
mades och deltagarna i boule, 
som också vunnit en distrikt-
stävling. Huvudansvarig för 
festen, Gunilla Wallstedt, 
tackades också med en stor 
blombukett.

Som vanligt avslutades 
med lotterier. Dick Berg-
ström hade skänkt en skär-
gårdstavla, signerad av ho-
nom och utgjorde första pris 
i ett särskilt lotteri.

SPF Göta Älvdalsbygden firade sitt 35-årsjubileum i Hjärtums-
gården.

Jubileumsfirande
i Hjärtumsgården

PRÄSSEBO. Prässebo fi-
ber ekonomisk förening 
är bildad.

Det skedde vid ett 
möte i bygdegården i 
onsdags.

– Vi hade 62 besökare 
och fick in 48 medlem-
skap omedelbart efter 
mötet, säger ordföran-
den Gunnar Hall.

Efter ett halvår av förbe-
redelser var arbetsgruppen 
redo att bjuda in till ett all-
mänt möte i Prässebo byg-
degård.

– Det fungerade som en 
stämma där vi gick igenom 
stadgar och där mötet be-
slutade att bilda en förening, 
förklarar Gunnar Hall.

– Vår strävan är att få fi-
bernät på landet. De kom-
mersiella aktörerna står inte 
och knackar på dörren pre-
cis. Det gäller att fixa det 
själv och det sker oftast ge-
nom att folket i bygden bild-
ar en ekonomisk förening, 
säger Hall.

Målsättningen är att ha 

fibernät på plats 2016. Cirka 
400 fastigheter finns inom 
det berörda området, som 
sträcker sig strax norr om 
Nygård, via Prässebo och till 
Vanderydsvattnet.

– Det omfattar också fast-
igheterna i Ale-Skövde, förbi 
Låcktorp och upp till Bo-
dasjön, poängterar Gunnar 
Hall.

– Vi har haft väldigt god 
hjälp av Per Persson, fiber-
samordnare i Ale och Lilla 
Edets kommuner.

Hur många medlemmar 
hoppas ni på?

– Vi har som mål 200 
medlemmar. Ju högre an-
slutningsgrad desto mer 
EU-bidrag kan vi få. 

Har ni någon kostnads-
kalkyl?

– Nej, ingen detaljerad 
plan ännu. Riktvärdet säger 
att kostnaden brukar ligga på 
15-20 000 kronor per anslu-
ten fastighet. Det beror på 
hur många som ansluter sig 
och till viss del hur terrängen 
ser ut, avslutar Gunnar Hall.

JONAS ANDERSSON
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Fiberförening bildad i Prässebo
Intresset för onsdagens möte i Prässebo bygdegård var stort. Till våren öppnar en ny förskola i vårdcentralens före detta  

 lokaler i Lödöse. Lina Nelin är förskolechef på Natur-  
 montessori Väst som kommer att stå bakom verksamheten. 


