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LÖDÖSE. Tingbergsskolan i 
Lödöse har klass 5B gått vi-
dare till kvartsfinal i P4 Västs 
tävling ”Vi i femman”. Detta 
är fjärde gången skolan kva-
lificerar sig under de senaste 
tio åren. Den 20 januari mö-
ter de Paradisskolan klass 5A 
från Trollhättan. Tingbergs-
skolan kommer att represen-
teras av Tove Hellström 
och Eskil Hansson. 

”Vi i femman” arrangeras 

varje år av Sveriges Radio 
där åtta klasser från varje 
P4-område går vidare och 
får tävla i radio, totalt 200 
klasser fördelat över hela 
landet. Klasserna tävlar om 
äran att bli Sveriges smartas-
te femteklass och fina vinster 
som minnen till eleverna och 
klassen. Finalerna sänds på 
SVT:s Barnkanalen under 
februari.
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NYGÅRD. I torsdags var 
det trivselkväll på Nygårds-
skolan. Luciatåget hade 13 
lucior, fyra jultomtar och 
tre pepparkaksgubbar. Hur 
trivselkvällen skulle utfor-
mas fick eleverna själva be-
stämma.

– Vid ett klassråd fick 
eleverna komma med för-
slag på vad en trivselkväll 
för föräldrar och barn kunde 
innehålla. En del av elever-
na ville ha ett luciatåg och 
medverka i det. Andra elever 
ville sjunga och dansa till en 
helt annan musik. Det resul-

terade i en kväll som bjöd 
på både ett luciatåg samt en 
färgsprakande show med 
flera olika uppträdanden, be-
rättar Junita Eklund, lärare 
på Nygårdsskolan.

Alla 42 elever från försko-
leklass till årkurs 3 medver-
kade.

– Då vi på skolan även har 
elever med en annan tros-
uppfattning fick även dessa 
möjligheten att vara med på 
sina villkor utan religiösa in-
slag. En kväll för alla, sum-
merar Junita Eklund.
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LILLA EDET. Centrum 
har berikats med en ny 
blomsteraffär.

BlommaLin har fyllt 
luckan efter Gurlis 
blommor som lade ner 
verksamheten tidigare 
i höst.

– Det här har jag 
drömt om, säger Malin 
Olsson.

Den 27 november öppna-
de BlommaLin i före detta 
Fastighetsbyråns lokaler på 
Göteborgsvägen.  Malin 
Olsson är granne med en an-
nan nystartad butik – Färg-
burken.

– Det känns som att cen-
trumhandeln är på gång. 
Förhoppningsvis kan det bli 
ännu mer liv och rörelse i 
Lilla Edet vad det lider, sä-
ger Malin till lokaltidningen.

Att Malin Olsson skulle 
välja en praktisk utbildning 
på gymnasiet var självklart, 
men det kunde lika gärna 
blivit en annan inriktning än 
just blommor.

– Jag stod och valde mel-
lan att utbilda mig till florist 
eller bagare. Eftersom jag 
inte var särskilt morgonpigg 
på den tiden så gick bagaryr-
ket bort.

Intresset för trädgård och 
hantverk hade hon med sig 
hemifrån och efter avslutad 
floristutbildning fick Malin 
jobb i Strömstad. Hon har 
även arbetat i Norge och 
under de senaste åren i en 
blombutik i Kungälv.

– Detta blir första gång-
en som jag står på egna ben. 
Jag tycker att tiden var mo-
gen. Jag hade kontakt med 
Gurli som jag visste skulle 
lägga ned. Inom loppet av 
två veckor hade jag varit hos 
Nyföretagarcentrum och fått 
klartecken från banken. All-
ting gick väldigt fort.

Hur har inledningen va-
rit?

– Jag är verkligen super-
nöjd! Jag har fått jättepositi-
va reaktioner från kunderna 
som tycker att det är kul att 
centrum fått en ny blomster-
affär. 

Malin kastas rakt in en 
högsäsong, efterfrågan på 
julstjärnor och hyacinter är 
stor så här års.

LÖDÖSE. Keramiska ut-
flykter – stengods i olika 
uttryck och tekniker.

Det är namnet på den 
nya utställning som 
öppnades på Lödöse 
museum i söndags.

Utställningen är pro-
ducerad av Erika Jölle.

Lödöse museum har givit 
plats åt keramikern Erika 
Jölle. Hon arbetar med grov, 
ljus stengodslera. Ett ge-
mensamt uttryck för hennes 
alster är enkelheten – både i 
färg och form.

Erika Jölle är bosatt i 
Kungälv sedan 35 år och 

kommer ursprungligen från 
Thuringen i Tyskland. På 
60-talet studerade hon ke-
ramik på Konstfack i Stock-
holm och läste ett antal olika 
kurser i bland annat glasyr 
och keramisk skulptur.

Några år senare öppnade 
hon sin verkstad. I början 
bestod hennes produktion av 
drejade föremål, mest bruks-
gods i blått och vitt. Sedan 
övergick hon till att skulpte-
ra och bygga i en grov, ljus 
stengodslera.

Keramiska utflykter – 
stengods i olika uttryck och 
tekniker visas till och med 
den 8 februari 2015.
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Tove Hellström och Eskil Hansson kommer att representera 
Tingbergsskolan när kvartsfinalen i ”Vi i femman” avgörs den 
20 januari.

Tingbergsskolan vidare till kvartsfinal

Trivselkväll på Nygårdsskolan

Stengods visas på Lödöse museum

Utställningen Keramiska utflykter – stengods i olika uttryck och 
tekniker invigdes på Lödöse museum i söndags.

Malin Olsson hälsar välkommen till nyöppnade BlommaLin i Lilla Edet centrum.

– Ny butik 
i centrum

Blomstrande
tider för Malin

– Fast det är mycket annat 
som säljs också. Den närmas-
te tiden lär det bli en hel del 
julgrupper att göra.

Har du någon egen fa-
voritblomma?

– Det är olika från dag till 

dag faktiskt. Jag har sagt till 
min pojkvän att han inte får 
köpa röda rosor, det är all-
deles för förutsägbart. Ska 
det vara röda rosor så ska det 
vara ihop med någon annan 
blomma, dock inte brudslöja.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

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


