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Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Alevägen 37, 449 44 Nol

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 690:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Stekpanna

249:-
NU

Ord pris 

499:-

RABATT
50%

Tefal Privilege Pro

• Passar alla spisar och plattor 
  – även induktion
• Ugnssäker upp till 175° C
• Tål maskindisk

NOL. ”Vandra för var-
andra” är Nolskolans 
senaste projekt.

Samtidigt som elev-
ernas hälsa främjas 
genom kontinuerliga 
promenader ser även 
barnen till att samla 
in pengar till Vakna-
fonden.

Pengarna som det 
lokala näringslivet 
sponsrar med ska 
komma fattiga barn i 
Moldavien till del.

I höstas sjösattes ”Vandra 
för varandra” på Nolskolan. 
Syftet med det här projektet, 
är precis som de två tidigare 
Jorden Runt och Europare-
san, att barnen ska röra på sig 
i form av dagliga promenader. 
Nytt är att barnen samlar in 
pengar för varje steg de tar. 
Varje mil som tillryggaläggs 
genererar en krona.

– Pengarna betalas av ett 
antal lokala företagare vilket 
vi är oerhört tacksamma för, 
säger initiativtagare Ragne 
Bengtsson.

Tillsammans med Mr 
Bankman (Fredrik Blom-
qvist) var Ragne i torsdags 
förmiddag runt bland Nol-
skolans alla klasser för att 

ge en nulägesbeskrivning 
över antalet avverkade mil. 
Med sig i klassrummen hade 
de dessutom en delegation 
från Ale kommun, Thomas 
Berggren, Thomas Sunds-
myr och Kjell Lundgren.

– Vi har beslutat att skänka 
alla pengar som vi prome-
nerar in till Vakna-fonden. 
Vakna har i sin tur bestämt att 
pengarna ska vidarebefordras 
till Budesti i Moldavien som 
är en samarbetspartner till 
Ale kommun, säger Ragne 
Bengtsson.

Uppskattning
Kommunens delegation tog 
tillfället i akt att visa sin upp-
skattning för elevernas insats 
och redogjorde också för hur 
fattigt många barn i Budes-
ti lever.

Hittills har Nolskolans 
elever lyckats få ihop 826 mil 
och kronor, men många må-
nader återstår.

– I slutet av våren hoppas vi 
få besök av Budestis borgmäs-
tare, så att vi kan överlämna 
de pengar vi vandrat ihop, av-
slutar Ragne Bengtsson.

”Vandra för varandra” har bara vinnare
– Nolskolans projekt hjälper 
fattiga barn

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
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