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Vill ha trädkojelösning i Björkås
■ Hilda Bengtsson och Edith Lundén tar fram förslag till aktivitetspark
Undernästaår skaFörbobyggaenstoraktivitets-
park iBjörkås i Ytterby.
Till hjälpharbostadsbolaget ett gäng sjundeklas-

sarepåYtterbyskolan som justnu samarbetarmed
Högskolan fördesignochkonsthantverk iGöteborg.
■ Från HDK deltar sju
Masters-studenter från
Ungern, Spanien, Kina,
Italien och Sverige. En av
dem är Amanda Almvide
som studerar första året på
Masterprogrammet med
design för barn och ungdo-
mar.

Engelska
Sedan i mars träffas HDK-
studenterna och ett gäng
sjundeklassare på Ytterby-
skolan för att inspireras av
varandras idéer och språ-
ket somgäller är engelska.
– Så det blir också en bra

språkträning för eleverna,
säger Amanda och berättar
atthögstadieeleverna fåren
insyn i designprocess och
konstruktion.
– Jag är verkligen impo-

nerad av hur eleverna del-
tar i våra aktiviteter och
workshops, säger hon och
konstaterar vikten av att
involveratonåringarnasom
själva är experter på vad de
tycker om och vill ha i den
kommande aktivitetspar-
ken iBjörkås.

Trädkoja
Tvåavsjundeklassarnasom

just nu slipar på HDK-
studenternas förslag är
Hilda Bengtsson och Edith
Lundén som jobbar med en
fåtölj som de tycker ska
kompletteras med musik
och lite lampor.
– Vi håller också på och

testar en trädkojelösning,
säger Edith som tycker det
är kul att få vara med och
påverka.

Studsmatta
Nicholas Säther säger att
det var lite trögtmed idéer i
början men att det nu kom-
mer fler och fler.
Tillsammans med kom-

pisarna Fritjof Aderstedt
Anthoff och Sammy Ny-
gård hoppas han på en stor
studsmatta i aktivitetspar-
ken, och gärna en hel del

”chillgrejer” också.
– Det vore riktigt trev-

ligt, säger killarna.
Nu på lördag arrangerar

Förbo, den lokala hyres-
gästföreningen och HDK-
studenterna en utemiljö-
dag i Björkås med olika ak-
tiviteter för att samla in yt-
terligareönskemål.
– Vi vill bygga en aktivi-

tetspark som sträcker sig
från extraordinär lekplats
och lärmiljö till att vara en
inkluderande mötesplats,
oavsett ålder, ursprung el-
ler om man har barn eller
inte, säger Katarina Svan-
gård, projektledare på För-
bo.

Hashtag 105days
Du kan följa HDK-
studenternas projekt på

Instagram och Facebook
under
#105dayswithbjörkås.

KATARINABERG
0303-206828

katarina.berg@kungalvsposten.se

FAKTA

Idéerochönskemålsamlasin
● På lördag 11.00-14.00bjuder Förbo tillsammansmed lo-
kala hyresgästföreningen in allmänheten till en utemiljödag
i Björkås.Medhjälp av olika aktiviteter ska idéer och önske-
mål samlas in.
● Aktivitetsparken ska vara enplats somkan vara endel i
skolans verksamhet, somkan väckanyfikenhet och lust att
lära, en plats att utforska även efter attman slutat skolan.
● Den ska vara en inkluderandemötesplats som främjar
mötenmellanmänniskor över alla gränser.
● Aktiviteterna ska locka både till rörelse och rekreation
och vara en kreativ plats somstimulerarmånga sinnen.
● Den ska också sätta Förbo ochKungälvs kommunpå kar-
tan genomatt locka nyabesökare.
● HDK-studenternas projekt #105dayswithbjörkås kommer
att avslutasmedenutställning påMimers hus längre fram i
vår. Källa: Förbo

Fullt i förskole-
klasserna i höst
■ Många barn i alla skolor utomMarstrand
Nästanalla kommunens
sexåringar fårplats i
förskoleklasspåden
skoladevalt i första
hand.Några skolorhar
dock tvingats säganej till
elever.

■ 28 sexåringar fick inte
sitt förstahandsval inför
skolstarten i höst. Anne Jo-
hannesson, rektor på Hålta
ochMarstrandsskolorären
av dem som tvingats säga
nej till elever.
- Det är ett oerhört tryck

på Hålta skola, vi klämmer
in barnen med skohorn.
Många barnfamiljer flyttar
ut hit och dessutom ligger
Hålta och Marstrand bäst
till i betygsstatistiken för
kommunen, sägerhon.
I Marstrand är läget där-

emot det motsatta, bara fy-

ra elever har ansökt om att
få börja förskoleklass där.
- Det är extremt lite, det

lägsta antalet sökande vi
någonsin har haft. Det är
visserligen en viss inflytt-
ning till Hareslätt,men inte
så många barnfamiljer. De
barnfamiljer som flyttat in
har mindre barn, så jag kan
inte se att antalet sökande
skulle öka, varken nästa år
eller året därpå.

Klassernanästan fulla
Totalt i kommunen har 92
procent av sexåringarna
som börjar förskoleklass i
höst fått sitt förstahands-
val. Förutom Marstrand är
alla förskoleklasser i prin-
cip fulla.
- De skolor som varit

tvungnaatt säganej till flest
elever är Kullen och Kas-
tellegårdsskolan. De elever

som inte fått sin första-
handsplacering har fått en
skolplacering i närhet till
hemmet, säger Nina Silf-
verblad, ansvarig för skol-
valet iKungälvs kommun.

Inga trender ännu
Ängår det inte att dra några
slutsatser om några skolor
ärmerpopulära änandra.

- Eftersom det är första
året som skolvalet admini-
streras centralt så kan vi in-
te utläsa några riktiga tren-
der än kring vilka skolor
som får flest önskemål, sä-
gerNinaSilfverblad.

ANNAHEDLUND
anna.hedlund@kungalvsposten.se
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Skolvalet iKungälv2017
Såmånga fick inte sitt förstahandsval:
Fontinskolan: 3
Kastellegårdsskolan: 7
Kullens skola: 13
Sparråsskolan: 2
Hålta: 3

I kommunens övriga skolor fick alla elever sitt förstahands-
val. Även till högstadiet tillämpas fritt skolval. Där har alla
elever fått sitt förstahandsval . Källa: Kungälvs kommun

Stjärnskott till nationaldagen
NyastjärnskottetBoris
Renéblir det storadrag-
plåstretnärKungälv fi-
rarnationaldagen6 juni.

■ BorisRenéharprecis lagt
elitfotbollen på hyllan för
att satsa på musiken. Med
låten ”Her kiss” charmade
han en stor del av svenska
folket i årets upplaga av
Melodifestivalen, där han
gick till final och slutade på
en åttonde plats. 6 juni
kommer Boris till national-
dagsfirandet på Fästnings-
holmen iKungälv.
– Räkna med mycket

energi och dans, säger pro-
jektledarenAnette Svahn.

Blivande stjärnskott
Vid sidan av Boris René
kommer två andra artister
att stå på scen.Vilkadet blir
vill Anette Svahn inte av-
slöja i dagsläget.
– Jag kan säga så mycket

som att det handlar om en
tjej som tidigare har med-
verkat i Idol. Den tredje ar-
tisten är en tjej som jag kan
tänka mig är lite av en ”co-
ming star”.
Årets konferencier är

musikalartisten Robin Rö-

sehag och årets insamling
går till ”Superhjältar mot
cancer”.
– En helt ideell organisa-

tion vars syfte är att skänka
hopp och glädje till sjuka
och utsatta barn. Det känns
jättebra att insamlingen går
till dem, säger Anette
Svahn.
Festligheterna drar som

vanligt igång med parad
från Västra parken 13.30.
14.00 börjar framträdan-
dena på scen men redan
12.00 ska Fästningsholmen
fyllas med aktiviteter av
olika slag förhela familjen.
Vid sidan av gästartis-

terna kan Kungälvsborna
förvänta sig skön körsång
och innaneftermiddagenär
slut ska Kungälvsmedaljen
ha delats ut och Årets
Kungälvsbo ha korats. 30
april stänger nominerings-
processen och omröstning
sker 10-25 maj via kommu-
nens hemsida eller Face-
booksida.
–Änsålängeharvi fåttett

40-tal nomineringar. Av
dessa ska fyra väljas ut.
Tanken är att samtliga ska
vara närvarande, säger
Anette Svahn.

KATARINABERG

BorisRenékommer till nationaldagsfirandet i Kungälv6
juni. FOTO: PRESSBILD

Harduett nyhetstips?
redaktion@kungalvsposten.se
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Kommunister samlasvidKvarnen
■ Socialdemokraternablir intedet endapartiet somsom
demonstrerar iKungälvpåFörstamaj.Kommunistiska
partiet ska samlas vidKvarnenklockan 12, underparol-
len ”För arbete, trygghet och socialism”, därnågra avkra-
venär sex timmars arbetsdag, krafttagmotkriminaliteten
genomsatsningpå förorten, höjdapensioner, välfärdutan
kapitalism, samt stoppa inflödet av vapenochknark.Ta-
lare ärMaritKallesson frånpartistyrelsen

KREATIVA.Sjundeklassarna Hilda Bengtsson och Edith Lundén i skapartagen tillsammansmed HDK-studenten Huiying Ma från Inre Mongoliet. FOTO: KATARINA BERG

3 FRÅGOR ...
... till musikern Peter Linde, som
tillsammansmed IK Kongahälla arrangerar
sista allsången i Mimers kulturhus teater –
för den här gången.

ARKIVFOTO

Vadhänderpå lördag?
–Då kommer Lennart

Grahn från60-talsbandet The
Shanes. Det är första gången
hanär här. Lennart är fortfa-
rande väldigt aktivmedde
gamla uvarna, SvenneHed-
lundmed flera 60-talslirare i
Stockholm.

Kommerdetnågonmer?
– PianistenDavid Carbe,

vår egenboogiewoogie-kung
kommer också. Temat är
gammal god rock'n'roll och är
mer av en allsångskonsert där
artisterna får litemer utrym-
me. Sedan är det jag och all-
sångsbandet.

Hurhardet gåttmed
allsången innan?
–Vi har kört två gånger,1:a

advent och 29 januari. Upp-
slutningen 200-250 i publi-
ken, så pass bra att det har
varit värt att köra vidare. Det
är alltid vanskligt att arran-
gera och vi har valt att inte ha
dedär jättestjärnorna.
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Såmånga tonuttjänta däck återvanns i Kungälv
2016 enligt SvenskDäckåtervinning.

Filmsnön föll
påVästra gatan
Imåndagsvardet fullt
pådragvidGamla torget
ochpådelar avVästra
gatan iKungälv inför
filminspelningenav
UngaAstrid.

■ Snickare, tidstypiska
gamla bilar och andra pry-
lar och så en Västra gata
som förvandlas till ett vin-
terlandskap med hjälp av
biologiskt nedbrytbar cel-
lulosa. Allt är superhemligt
och ingen i produktions-
teamet vill bli intervjuad,
men så mycket kan vi av-
slöja att det är Panorama
SFXsomstår för snön.
– I morgon tas den bort

igen med hjälp av vatten
ochborstar, berättade en av
killarna som i måndags

sprayade en gul buske all-
deles vit.
Att Västra gatan troligen

ska föreställa Vimmerby
vintertid är väl ingen alltför
vild gissning i samman-
hanget. Klart är i alla fall att
inspelning skedde på gatan
under eftermiddagen och
kvällen och att det då var
avspärrat för genomfart.
Filmen om Unga Astrid

regisseras av danska Per-
nille Fischer Christensen. I
bärande roller ses Maria
Bonnevie, Björn Gustafs-
son ( med rötterna i Rome-
landa), Magnus Krepper,
Trine Dyrholm och Henrik
Rafaelsen.
Filmen om den unga

Astrid Lindgren får premi-
ärunder2018.

KATARINABERG

Filmsnö i formavmiljövänlig cellulosa. FOTO: KATARINA BERG

LexMaria-anmälan
efter dödsfall
Enpatient söktevård för
hostapåenvårdcentral
utanatt läkarnahittade
orsaken till besvären.
Kvinnanavled senareav
proppar i lungorna.

■ Uppgifterna om den tra-
giska händelsen framgår av
en lex Maria-anmälan som
vårdcentralen i Kungälv
gjort till Inspektionen för
vård- ochomsorg, IVO.
Patienten ska under ett

halvårstid ha sökt vård för
besvärlig hosta men läkar-

na hittade inte orsaken till
besvären. När patientens
läge försämrades akut re-
mitterades hon till sjukhus,
där hon senare avled på
grund av proppar i lungor-
na. Händelsen inträffade i
augusti förra året.
LexMaria är en anmälan

som sjukvården är skyldig
enligt lag att göra i de fall
när patienten i samband
med hälso- och sjukvård
drabbats av eller utsatts för
risk att drabbas av en all-
varlig skada eller sjukdom.

EMMAHELLSTRÖM

FONTIN

Anmäler långdragnanattgäster
■ Personal påKungälvs kommunupptäckteunder tisda-
genhur enman, enkvinna samt enhund inkvarterat sig i
ett skjul påKolebacka iFontinsnaturreservat.Övernatt-
ningsskjulet är avsett för enstakaövernattningar för
vandrare somgår leden i naturreservatet.Det ska inte
fungera somett tillfälligt hemmenarkommunen sompo-
lisanmält händelsen somrubriceras somolaga intrång.


