
2009  |   vecka 16  |   nummer 15  |   alekuriren 1 1

Miljöanpassade transporter är ett bra exempel. Det senaste är att vi tankar våra 
sopbilar med förnybart bränsle baserat på raps. Dessutom jobbar vi med smart 
ruttplanering, förare som är utbildade i ECO-driving och har utvecklat världens 
första elhybridsopbilar. Mycket miljövänligare än så kan vi inte köra. Idag. 
Läs mer om allt vi gör mer på www.renova.se 

ÄLVÄNGEN. Båtmans 
förskola håller på att 
byggas till.

Verksamheten ska 
kompletteras med två 
nya avdelningar, ett 
mottagningskök och 
ett teknikutrymme.

– Projektet förväntas 
vara klart i mitten av 
oktober, säger kom-
munens projektledare 
Alma Delic.

Arbetet på Båtmans försko-

la startade i början av mars. 
Daghemmet, som stod fär-
digt 2002, ska utöka sin verk-
samhet från två till fyra avdel-
ningar.

– Behovet av barnomsorg 
är stort i Älvängen, konstate-
rarAlma Delic.

40-50 barn kommer att 
erbjudas plats i den nya 
delen, som enligt Alma Delic 
kommer att få en väldigt hög 
standard.

– Det kommer att bli jät-
tefint när allting är klart. Just 
nu påverkas naturligtvis be-

fintlig verksamhet av den på-
gående byggnationen. Sam-
tidigt är byggarbetarnas när-
varo ett spännande inslag i 
barnens vardag. De får ta del 
av projektets utveckling och 
enligt personalen fungerar 
det smärtfritt.

Kostnaden för tillbyggna-
den av Båtmans förskola be-
räknas uppgå till cirka 14 mil-
joner kronor.

Utbyggnad av Båtmans 
förskola i Älvängen

Båtmans förskola i Älvängen ska kompletteras med två avdelningar. 
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Vi har som vanligt Mickes 100 kronors 
och tjejernas 50 kronors system.

Invigning med 
Sören EnglundSören Englund
Åbys-, GT:s & GP:s travexpert!Åbys-, GT:s & GP:s travexpert!

Fredag 17 april kl 16-18

Passa på att få lite speltips direkt från 
experten! Du kan köpa in dig på Sörens 
jättesystem på lördagens V75:a som 
innehåller Olympiatravets fi nal.

Ny förbutik!Ny förbutik! 
- Med digital spelinformation!- Med digital spelinformation!

Spela innan eller efter 
du gjort din veckohandel!
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar • Erbjudandet gäller v 16Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar • Erbjudandet gäller v 16

Premiär för självscanning & självbetalning vecka 20!
Snabbkassa där du scannar och betalar själv öppnar vi v 24.

Hamburgare 
av nöt

29:95/st
452g • Färskvara • Jmf 66:26/kg

Goda recept fi nns vid varan!

4-pack


