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Sätt Stjärnglans på ert eget badrum med
produkterna från programmet.

Eldsjälar bäddade för ny förskola

Du hittar dom hos oss!
Från ritning till färdigt badrum
Mån–Fre 9–18, Lör 10–14
Skaraborgsv. 35 • 033-22 61 80
www.kakelpalatzet.se

LÄRA SIG LEVA MED CANCER

Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S), kontrollerade så klippandet gick rätt till.

Många ville klippa bandet
vid efterlängtad invigning
Efter 7 000 ideellt arbetade timmar av 80 eldsjälar var det äntligen
dags för invigning av
Rångedala förskola.
Kommunstyrelsens
ordförande och förvaltningschefen på lokalförsörjningskontoret fanns
på plats när bandet skulle klippas, inte bara en
utan flera gånger.

I mars beviljade Borås Stad
sedan ett anläggningslån
och kommunal borgen och
i maj satte arbetet igång.
Hela 80 frivilliga har hjälpt
till under sammanlagt 7 000
arbetstimmar när idrottshallen med tillhörande förskola skulle byggas.

Alla barnen på
Rångedala förskola ville
vara med och klippa i det
blågula bandet under gårdagens invigning. Redan
2004 startade tankarna
kring en idrottshall och förskola hos Rångeldalas föräldraförening och vid 2008
utsågs en projektgrupp bestående av Per-Olov Fernfelt,
Björn Samuelsson, Bengt
Axelsson, Roger Rångemyr
och senare även Ove Jagendal för att möjliggöra projektet.

Miljövänligt alternativ
– Engagemanget från kommunen och alla som har
hjälpt till har varit helt
enormt! Säger Per-Olov
Fernfelt.
Nu ska de tillfälliga förskolepaviljongerna flyttas
till Brämhult och oljepannan i Rångedalaskolan tas
bort.
En värmecentral eldad
med flis kommer i framtiden
värma upp både idrottshall,
förskola och Rångedalaskolan.
– Ett otroligt bra och miljö
vänligt alternativ, säger Borås Stads lokalförsörjningschef Lars Nordin och smakar
på tårtan. µ

Träffats varje måndag
– Vi har träffats varje måndagskväll sedan dess, berättar Per-Olov Fernfelt stolt.

Madeleine Korneliusson
madeleine.korneliusson@bt.se
033-700 07 96

Borås.

µ I augusti beräknas idrotts-

hallen vara färdigbyggd. Kommunen kommer hyra hallen under dagtid för skolans gymnastiklektioner. När hallen är färdigställd kommer hela anläggningen innehålla handbollsplan

FOTO Anders Robertsson

NYTT KÖK

NYA AVLOPPSRÖR PÅ EN DAG
LUGN OCH RO I 50 ÅR

PÅ SMARTARE SÄTT

Vi har verksamhet i Sjuhärad och utför entreprenad och
serviceuppdrag i flerbostadshus.
Tillhör du styrelsen i en bostadsrättsförening, är förvaltare, arbetar i ett kommunalt bostadsbolag eller
äger ett flerbostadshus. Vi kan ge er en helhetsbild inför er kommande relining av avloppsrören.
Detta kan vi bland annat göra genom besök på plats
eller närvara på föreningens styrelsemöte.

JUST NU!

20 %

Välkommen med er förfrågan till:
Mathias Jansson, säljare
Tel: 033-23 52 00, 0709-20 61 44
E-Post: mathias.jansson@tubussystem.se

på luckor och lådfronter
vid köp för minst 15.000:Knalleporten, Borås.
Tel 033-27 22 30
Mån–Fre 12–18 Lör 10–15
www.modexa.se

Svensk Rörinfodring AB
Åsboholmsgatan 25
504 51 Borås

TOTAL UTFÖRSÄLJNING
Vi har flyttat - ALLT SKALL BORT - Endast denna helg
Allt slumpas bort till:

» Rångedalahallen
och innefotbollsplan i fullmått,
grus- och gräsplan, tennisbana,
möjlighet till boulespel och med
skogen tillgänglig alldeles i närheten. Tanken är att Rångedalahallen ska passa till både uthyrning och idrottstävlingar.

Södra Älvsborgs Sjukhus inbjuder tillsammans med Stiftelsen
Borås forsknings- och utvecklingsfond mot cancer till kurs
för cancerpatienter och närstående. Under ledning av sjuksköterskor, kurator, dietist, sjukgymnast och läkare träffas
vi åtta eftermiddagar och samtalar kring:
• Cancerbehandling
• Kost och näring
• Att ha cancer
• Rollen som närstående
• Avslappningsövningar
• Samhällets stöd och resurser m.m.
Kursstart måndag 7 mars 14.30–17.00.
Sista anmälningsdag fredag 25 februari.
Både kurs och kursmaterial är kostnadsfritt.
För ytterligare information:
www.vgregion.se/levamedcancer, alt ring tel. 033-616 18 55.
Anmälan skickas till
Christina Hansson, Onkologmottagningen, SÄS, 501 82 Borås.

80% 67%
50% rabatt

10 kompletta köksutställningar
40 diskbänkar & bänkskivor
Spiskåpor & fläktar

Först till kvarn...

Vitvaror

Adress: Ställvägen 6,
Dalsjöfors

Kontorsmöbler & stolar

eller

LÄGG BUD!

Lördag 12/2: kl. 11-15
Söndag 13/2: kl. 11-15

Möbler
Smått & gott

LAGERRENSNING!

har Interiörhuset i Dalsjöfors öppnat,
Premiärerbjudanden hela helgen! Nu
fyllt med kakel, klinker, färg och tapeter.
Inomhusfärg

25%

Utomhusfärg

35%

Premiärrabatt

20%
Tapeter

4 dag
ars
PREM
IÄRRA
BATT

20%

på be
ställ
varo ningsr

På ett stort urval av
våra tapetkollektioner

Alltid
kakel

från
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BORÅSVÄGEN 66 - DALSJÖFORS
033-726 99 99 www.interiorhus.se
Öppet: Mån - Fre 10-19, Lör 10-14

10-14
Premiärsöndagen öppet

TAPETER
. . .

