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Under våren har ett antal 
föreläsningar utgått från det 
gemensamma temat Vatten. 
I temaserien ingår även ut-
ställningen ”Vatten från 
ovan”. Elever på Ale gymna-
sium har fått i uppdrag att fo-
tografera med utgångspunk-

ten vatten från ovan. Dessa 
bilder kommer nu att visas i 
Ale gymnasium. I utställning-
en visas också flygfoton över 
Ale kommun. 

Utställningen pågår under 
perioden 3 – 20 maj. Vernis-
sage sker torsdagen den 3 maj 
klockan 13.

Vatten från ovan

mekonomen.se

Prässebäcksvägen, Lilla Edet, tfn 0520-650340

Grönnäs, Skepplanda, tfn 0303-336087

Professionellt montage!
Snabb och personlig service!

Ring och boka tel 0303-21 16 27
FRI LÅNEBIL VID VINDRUTEBYTE

GRATIS LÅNEBIL VID BYTE 
AV RUTA PÅ BILEN
– Bekvämt och 
utan krångel

AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI

VI ÄR
FÖRSÄKRINGS-

BOLAGENS
AVTALSPARTNER

Det går att laga din stenskottskada innan den 
spricker ut. Vi har avtal med Länsförsäkringar som 
erbjuder sina bilförsäkringstagare fri självrisk vid 
reparation av stenskott hos oss.

Laga 
stenskottet 
GRATIS!

VI FINNS PÅ TEKNIKERGATAN 6
VID ROMELANDAVÄGEN, KUNGÄLV

NÖDINGE. Rekordmånga 
deltagare var i år med 
och rensade landets 
gator, skolgårdar, strän-
der, grönområden och 
sjöbottnar från skräp.

På Nödingeskolan 
utrustades eleverna 
med sopsäckar för att 
städa upp i närområdet.

– Usch vad mycket 
skräp, konstaterade för-
skoleeleverna Matilda 
och Felicia som lycka-
des fylla en hel bärpåse.

För sjätte gången i ordning-
en arrangerade Stiftelsen 
Håll Sve-
rige Rent 
nationella 
skräpplock-
ardagar. 180 
000 delta-
gare ställ-
de sig i år 
bakom ma-
nifestatio-
nen för att 
minska ned-
skräpning-
en, vilket var 60 000 fler än 
året innan.

Såväl privatpersoner som 
förskolor och skolor, fören-
ingar, företag och kommuner 
från hela landet var i år enga-
gerade i årets skräpplockarda-
gar. Med de årliga skräpplock-
ardagarna vill Håll Sverige 
Rent sätta den ökande ned-
skräpningen och dess kon-
sekvenser i fokus och visa på 
att individen kan åstadkomma 
förändring med en så enkel 
handling som att plocka upp 
skräp. Syftet är att på sikt för-

ändra människors attityder 
och beteenden så att ned-
skräpningen minskar.

– Vi pratar mycket med 
våra barn om att naturen är 
djurens hem och att man inte 
ska skräpa ned, säger Carina 
Eriksson på Södergårdens 
förskola i Nödinge.

I tisdags förmiddag gav 
sig förskoleeleverna ut på 
en timmes skräpplockning. 
Mycket plast och papper hit-
tades slängt på marken.

– Man får inte slänga skräp 
i naturen, förklarade Linus 
Sandros.

Efter avslutad arbetsin-
sats belönades samtliga barn 
med en knappnål med sym-

bolen för 
Håll Sveri-
ge Rent.

För att 
uppmunt-
ra landets 
kommuner 
att delta i 
årets aktivi-
tet har Håll 
Sverige 
Rent utlyst 

tävlingen ”Årets kommun 
2007”. Den kommun som 
under skräpplockardagar-
na engagerar flest deltaga-
re, proportionerligt till anta-
let invånare, belönades med 
utmärkelsen. Priset kommer 
att delas ut till den vinnande 
kommunen i början av juni.

Nödingeskolans elever plockade skräp
– Stort engagemang för en renare miljö

MILJÖMEDVETEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Linus Sandros visar 
stolt upp sin knapp som 
blev belöningen efter 
tisdagens skräpplockar-
dag på Nödingeskolan.

Titta vad mycket skräp! Matilda och Felicia på Södergårdens 
förskola i Nödinge lyckades fylla en hel påse med saker som 
definitivt inte hör hemma ute i naturen.

Södergårdens förskola samlade efter att ha gjort en beundransvärd insats för en renare och finare miljö.Södergårdens förskola samlade efter att ha gjort en beundransvärd insats för en renare och finare miljö.

LOKAL 
UTHYRES

Verkstadslokal uthyres 
centralt i Älvängen. 200m2

Tel. 070-529 61 60

Svårt att 
ta dig till 

biblioteket?
Då kommer vi till dig!

>>Vi pratar mycket med 
våra barn om att naturen 

är djurens hem och 
att man inte får 
skräpa ned. <<

Carina Eriksson


