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ÄLVÄNGEN. 50-öring-
arna strömmar in till 
Swedbanks kontor i 
Älvängen.

Flera tusentals 
kronor ligger i den burk 
som placerats mitt i 
lokalen.

– Vilken fantastisk 
respons, utbrister kon-
torschef Gunilla Hog-
edal.

Den 1 oktober i år går det 
inte längre att betala med 
50-öringar. När den silver-
färgade 50-öringen drogs 
in för fem år sedan blev 250 
miljoner 50-öringar liggan-
de i skålar, lådor och byxfick-
or. 125 miljoner gick därmed 
upp i rök.

– Av den anledningen har 
Swedbank dragit igång kam-
panjen ”Dammsug Sveri-
ge”. Syftet är att samla in så 
många 50-öringar som möj-
ligt till förmån för utsatta och 
övergivna barn. Mottagare är 
BRIS, Childhood och SOS-
Barnbyar, förklarar Gunilla 
Hogedal.

Imponerade
För ett par veckor sedan upp-
manades aleborna, genom 
en notis i lokaltidningen, att 
skänka sina pengar till kam-
panjen ”Dammsug Sverige”. 
Responsen har inte låtit vänta 
sig.

– Vi är imponerade över 

genomslaget. Det kommer 
in folk på kontoret varje dag 
som vill lämna 50-öringar i 
burken. Det är helt otroligt, 
säger Gunilla.

Hur mycket pengar har 
ni fått in hittills?

– Ingen aning, men det rör 
sig om flera tusentals kronor. 
Jag orkar knappt lyfta burken 
längre. Som tur är har vi fler 
att ställa fram, skrattar Gu-
nilla.

Hur länge pågår insam-
lingen?

– Vi håller på ända fram 
till dess att 50-öringarna går 
ur tiden. Jag vill också under-
stryka att aleborna lika gärna 

kan lämna sina mynt på vårt 
kontor i Surte.

Insamlingen sker som en 
tävling mellan landets kom-
muner. Flest 50-öringar 
vinner och ett speciellt handi-
capsystem har tagits fram för 
att göra resultaten jämförba-
ra. Sveriges mellanstadieele-
ver kommer också att engage-
ras i tävlingen. Första pris är 
en äventyrsdag i Furuvikspar-
ken under Ola Lindholms 
ledning. Övriga 49 i topp får 
sin klasskassa förstärkt med 
2000 kronor.
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Ale gymnasium stängdes på onsdagsförmiddagen då rasrisken ansågs vara för stor.

Beslutet om att stänga Ale 
gymnasium fattades i samför-
stånd mellan förvaltningschef 
Margaretha Wåhlin och
fastighetschef Javad Taeyfi.

– Skottning av taket har 
pågått för fullt sedan stäng-
ningen. Samtidigt har det 
skett en teknisk utredning av 

byggnaden, säger Frida Ry-
deling.

Inga ersättningslokaler 
tillämpades varför all under-
visning och planerade arrang-
emang i gymnasiet ställdes in. 
Eleverna hänvisades att sköta 
sitt skolarbete hemifrån.

På torsdagseftermiddagen 
fattades också beslut om att 
stänga alla kommunens för-
skolor och skolor.

– På grund av det fort-
satta snöovädret kunde Ale 
kommun inte längre säker-
ställa förskolors och skolors 
utrymningsvägar. All barn- 
och elevverksamhet som be-
drivs i kommunens lokaler 
var därmed stängd under fre-
dagen, säger Frida Rydeling. 

Ahlafors Fria Skola var 
därmed den enda skola i Ale 
som höll öppet under freda-
gen

– På torsdagskvällen sam-
lades ett 20-tal föräldrar som 
tillsammans skyfflade bort 
uppskattningsvis 500 kubik-
meter snö från en 1000 kva-
dratmeter stor takyta, berät-
tar Thore Skånberg, admi-
nistrativt ansvarig på Ahlafors 
Fria Skola.

– Vi hade fått garantier om 
att det inte var någon fara 
för taken, men vi ville ändå 
skingra oron som fanns hos 
en del föräldrar. I en förläng-
ning med eventuellt mer ne-
derbörd såg vi också det an-
geläget att få taken skottade, 
säger Skånberg.

Kommunens skolor öpp-
nades igen på måndagsmor-
gonen och verksamheten 
kunde då återgå till det nor-
mala.

Utgångspris 415 000:-
Boyta 32,3 kvm
Avgift 1.445:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

Hiss: Nej.
Adress: Grangärdesvägen 21 A
Visas sön 7/3 15.00-15.45

En ljus och fin lägenhet med mycket bra läge i centrala Surte, belägen högst upp i huset. Här har du nära
till naturen och med badsjöar inom gångavstånd. Till centrum och kommunikationer promenerar du på
fem minuter. Låg månadsavgift. Perfekt som första boende eller som övernattningslägenhet. Endast tio
minuter från göteborg. Tel: 0303-74 62 50, 0708-69 36 30. Webbnr: 5410-2360.
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Älvängen 0303-74 62 50 • www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 695 000:-
Boyta 63,5 kvm
Avgift 2.586:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

Adress: Grangärdesvägen 19 A
Visas mån 8/3 17.30-18.00

En välplanerad fräsch 2:a med balkong i västerläge. Smakfullt inrett och nyrenoverat badrum. Bra Brf.
förening med låg månadskostnad. Det är nära till kommunikationer och centrum och bara 10 min från
Göteborg. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1595.
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Snöskottningen av taket till Ale gymnasium i förberedande syfte var ett klokt initiativ.


