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*Erbjudandet gäller vid köp av en ny SEAT Leon 1,6 Stylance samt SEAT Altea XL Kombi 1,6 Stylance. Samtliga erbjudanden gäller utvalda lagerbilar så länge lagret räcker levererade senast 31 december 2007. 
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. SEAT Prislån. 36 mån, 30% kontant, 46% restskuld, rörlig ränta STIBOR 90 dagar (eff. rta 7,64–7,66%). SEAT Leon. Blandad körning 5,2–8,3 l/100 km, CO2 139–183 g/km. SEAT Altea XL Kombi. 

Blandad körning 5,4–7,8 l/100 km, CO
2
 145–187 g/km. Miljöklass 2005/2005PM. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti samt SEAT Service® Mobility.

s e a t . s e

Spara 
20.600 kr!*
Ord. pris 170.900 kr

+ vinterhjul värde
10.000 kr.

Välutrustad SEAT Leon 1,6 102 hk Stylance

Välutrustad SEAT Altea XL Kombi 1,6 102 hk Stylance

Spara 
28.600 kr!*
Ord. pris 184.400 kr

+ vinterhjul värde
10.000 kr.6.000 kr 

i statlig
dieselrabatt 

…och andra fi na paket-
erbjudanden. Gäller utvalda 
dieselmodeller levererade 

t.o.m. 31/12 2007.

LAGERRENSNING! Fria vinterhjul till alla SEAT-modeller.

Orrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardag 9-18, lördag 11-15 www.gotecarlsson.se Göte Carlssons Bil AB

NOL. Nolskolan jorden 
runt heter ett projekt 
som startades upp i 
september.

Tanken är att skolans 
elever tillsammans ska 
vandra 4 000 mil innan 
läsåret lider mot sitt 
slut i juni nästa år.

– Vi har kommit en 
bra bit på vägen, säger 
initiativtagaren Ragne 
Bengtsson.

Nolskolan jorden runt har 
kommit att engagera såväl 
personal som elever på ett 
sätt som Ragne Bengtsson 
knappast trodde var möjligt. 
I samtliga klasser, F-6, är en-
tusiasmen och ivern stor över 
att klara det mål på 4 000 mil 
som har satts upp.

– Klasserna har olika pro-
menadstråk som de ger sig ut 
på, beroende på vilken veck-
odag det är. I klassrummen 
skriver man noggrant upp hur 
lång sträcka som har avverkats 
varje vecka och på så vis kan vi 

lätt hålla koll på den samman-
lagda distansen för hela Nol-
skolan, säger Ragne Bengts-
son.

I torsdags fick elever-
na oväntat besök av Ragne 
Bengtsson och Mr Walkman, 
som har blivit något av en 

frontfigur för projektet. Lo-
kaltidningen fanns med när 
paret besökte avdelning Ju-
nibacken (F-2) till elevernas 
stora glädje.

– Vi tyckte det var dags 
att uppmuntra eleverna som 
deltar med stor inlevelse i 

vandringen runt jorden, säger 
Ragne Bengtsson, som passa-
de på att framföra en sång 
tillägnad Mr Walkman alias 
Fredrik Blomqvist.

Skatt
Mr Walkman å sin sida hade 
med sig en skatt till varje 
klassrum, en låda innehållan-
de frukt av blandad kompott.

– Mitt förslag är att ni till-
sammans med era lärare gör 
en god fruktcocktail att njuta 
av. Det har ni verkligen gjort 
er förtjänta av, förklarade Mr 
Walkman.

Hittills har Nolskolans 
elever lyckats vandra 1 208 
mil av de 4 000 mil som är 
slutmålet.

– Vi är på god väg, men vi 
måste fortsätta att hjälpas åt 
så att vi klarar av att komma 
ett varv runt jorden, avsluta-
de Ragne Bengtsson.

Nolskolan snart halvvägs runt jorden

Mr Walkman, som har blivit en tydlig symbol för projektet 
Nolskolan jorden runt, hälsade i tisdags morse på hos elever-
na på Junibacken. Tillsammans ska Nolskolans elever vandra 
4 000 mil innan läsårets slut och hittills har man lyckats av-
verka 1 208 mil.

PÅ NOLSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se
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DIN LOKALA 
VOLVO/RENAULT-HANDLARE 

SEN 1953

Renault Kangoo 1,4 EXPRESS Övrigt -00
Vit 4.500 mil 55.000 kr
Renault Megane 1,8 16V OPTIMALE PH 4 Kombi -02
Körsbärsröd 16.900 mil 49.000 kr
Volvo 855 T-5R Kombi -97
Röd 19.500 mil 74.000 kr
Volvo S40 2,0 Sedan -99
Vit 5.200 mil 59.000 kr
Volvo S60 D5 Sedan -04
Mörk blå met 6.300 mil 174.000 kr
Volvo V40 2,0T Kombi -00
Vinröd met 16.600 mil 69.000 kr
Volvo V50 2,0D KINETIC Kombi -06
Barents blå 3.200 mil 199.000 kr
Volvo V70 2,4 170 EDITION Kombi -07
Willow grön 690 mil  210.000 kr
Volvo V70 D5 BUSINESS Kombi -04
Isvit 18.300 mil 155.000 kr

Det är ett samarbete med 
Stenungsunds kommun som 
möjliggör att en bokbuss kan 
rulla i Ale en gång i veckan. 
Ale kommun leasar ett helt 
paket med böcker, personal 
och chaufför.

– Varje onsdag är vi i Ale. Vi 
har två olika turer som vi kör 
efter, jämna respektive udda 
veckor, säger Peter Macken.

Besöksantalet skiftar, störst 
är intresset när bussen stannar 
på förskolor och skolor som 
saknar egna bibliotek.

Plockar ihop en låda
– Vi har den servicen att vi kan 
plocka iordning en låda med 
den litteratur som önskas. Det 
är inte ovanligt att skolperso-
nal ringer oss inför en tema-
vecka och ber oss ordna med 
lämpligt material, säger Peter 
Macken.

Ute på landsbygden är  

tacksamheten stor när bok-
bussen stannar till.

– Fördelen med bokbus-
sen är att vi kan komma nära 
folket. Eftersom vi är knutna 
till Stenungsunds bibliotek 
har vi ett digert utbud. Vi har 
så mycket mer att erbjuda än 
det vi har med oss i bussen, 
säger Peter Macken.

Bohus centrum
Lokaltidningen hälsade på 
när bokbussen kom till Bohus 
centrum, på parkeringen 
bakom Netto.

– Den här hållplatsen är ny 
sedan i augusti. Bohusborna 
har inte lärt sig att hitta hit i 
den utsträckning som vi hade 
hoppats, men det är nog bara 
en tidsfråga, avslutar Peter 
Macken.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Den nya bokbussen togs i drift i våras.
Varje onsdag åker det rullande biblioteket runt 

och servar aleborna.
– Vi känner att det är service som uppskattas, 

särskilt hos skolor och på landsbygden, säger bib-
liotekarie Peter Macken.

Lillian Attesjö från Bohus besökte bokbussen för allra första 
gången och fick några goda lästips.


