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*JUST NU LETAR VI EFTER HEM FÖR CA 22.000 MÄNNISKOR. HUR MÅNGA SOM ÄR INTRESSERADE 
AV VARJE BOSTAD SER DU PÅ RESPEKTIVE BOSTAD. VILL DU OCKSÅ VARA MED I VÄSTKUSTENS 

STÖRSTA SPEKULANTREGISTER? ANMÄL DIG PÅ M2.NU, SÅ SKÖTER VI LETANDET ÅT DIG.

ALAFORS. Årets värme-
ljusjakt är avslutad.

Totalt samlades det 
in 20 107 726 värme-
ljuskoppar runtom i 
Sverige, från oktober 
till april.

De yngsta eleverna 
på Ahlafors Fria Skola 
lyckades samla in drygt 
200 000 värmeljus 
och belönas därför med 
5 000 kronor och ett 
studiebesök på Ikea.

I onsdags morse var det stort 
tårtkalas på Ahlafors Fria 
Skola. Skälet till det var att 
Ikeas representant, Louise 
Alemyr (boende i Nol), 
var på besök för att dela ut 
diplom för elevernas feno-
menala insats i Stora värme-
ljusjakten.

– Ni har varit jätteduktiga, 
berömde Louise.

Stora värmeljusjakten ar-
rangeras av Ikea och Världs-
naturfonden WWF i samar-
bete med Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen, FTI. 
Miljötävlingen är till för barn 
mellan 6-9 år i årskurs F-3. 
Tävlingen, som pågick under 
sex månader, engagerade mer 
än 26 000 barn i 946 klasser 
och grupper.

20 miljoner
– Tillsammans lyckades 
barnen samla in drygt 20 
miljoner värmeljuskoppar. 
Det motsvarar 14 ton alumi-
nium eller 2 873 cyklar, be-
rättar Louise Alemyr.

Totalsegrare blev Lilla 
Dalslundsskolan från Skåne 
som klarade av att samla in 
över 300 000 värmeljuskop-
par. Sverigevinnaren belö-

nas med 10 000 kronor varav 
hälften ska gå till ett miljö-
projekt som klassen får välja. 
Därutöver noterades 16 re-
gionalvinnare och det är 
här som Ahlafors Fria Skola 
kommer in i bilden. 

Imponerad
– Otroligt duktigt gjort av er. 
Att lyckas samla in drygt 200 
000 värmeljuskoppar är im-
ponerande, sade Louise vid 
sitt besök på friskolan.

Belöningen för regionvin-
narna är 5 000 kronor där 
hälften av pengarna ska gå 
till ett lokalt miljöprojekt. 
Därutöver kommer elever-
na att få en upplevelsedag på 
Ikea där de bland annat ska 
få lära sig mer om miljö och 
återvinning.

– Det är lite hemligt vad ni 
ska få göra, men kul ska det 
bli, lovade Louise.

Wilma Larsson lät sig väl 
smaka av tårtan som serve-
rades och förklarade varför 
Stora värmeljusjakten är så 
bra.

– Då hamnar inte ljus-
kopparna i naturen. Det är 
samma med batterier, de är 

också farliga för naturen.
Klasskompisarna Erik, 

Daniel och Lykke hade verk-
ligen gjort sitt yttersta för att 
Ahlafors Fria Skola skulle nå 
en topplacering i tävlingen.

Mamma hjälpte
– Min mamma frågade sina 
jobbarkompisar om hon 
kunde får deras ljuskoppar, 
förklarar Lykke.

– Jag gick runt bland gran-
narna, inflikar Erik.

Stora värmeljusjakten har 
gjort sig påmind i skolvar-
dagen på många olika sätt. 
Lärare Jill Franklin berättar:

– Vi har vägt och räknat 
ljusen. På så sätt har vi kunnat 
relatera värmeljusjakten till 
ämnesundervisningen. Vi 
räknade bland annat ut att 
det gick 26 värmeljuskoppar 
på en meter.

Lokaltidningen ber att 
få gratulera till framgången 
och önskar samtidigt en trev-
lig vistelse på Ikea-varuhuset.

Glada regionvinnare i Stora värmeljusjakten. Eleverna i F-1 på Ahlafors Fria Skola visar stolt 
upp sina diplom.

Wilma Larsson njöt av segerns sötma och tyckte att tårtan 
smakade gott.

Strålande insats av 
Ahlafors Fria Skola
– Regionsegrare i Stora värmeljusjakten
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Kilanda Marknad
När det våras bland bergen...
...möts vi åter till

Med öppen gård


