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Gör ditt val redan på lördag – fi ra Återvinningens dag!

På kommunernas återvinningscentraler slår vi ett extra slag för 
återanvändning lördagen den 18 september, med en rad olika aktiviteter 
och extra mycket personal på plats. 

Mer information hittar du på din kommuns hemsida, eller på www.renova.se.

Återvinningens dag arrangeras av Renova i samarbete med Ale, Göteborg, 
Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

NOL. Nytt läsår och 
nytt projekt.

Nolskolans elever 
står redo att anta 
utmaningen Viva la 
vida – Vandra vidare.

Innan den 10 juni ska 
barnen ha promenerat 
22 000 kilometer.

Nolskolans elever vandrar 
vidare. Efter projektet Nol-
skolan Jorden Runt, Europa-
resan och Vandra för varan-
dra tar man nu sikte på nya 
mål. I fredags invigdes inne-
varande läsårs stora utma-
ning som man döpt till Viva 
la vida – Vandra vidare.

– Grundtanken är att 
våra elever liksom tidigare 
ska erbjudas motion under 
skoldagen i form av prome-
nader i skolans närhet. Vi har 
sedan tidigare märkt att frisk 
luft och motion på ett posi-
tivt sätt stimulerar barnens 
arbetsförmåga och koncen-
tration under lektionerna. 
Vår förhoppning är att denna 
trend även i fortsättningen 
ska hålla i sig, säger initiativ-
tagare Ragne Bengtsson.

Tanken var att invignings-
ceremonin skulle hållas ute 
på skolgården, men på grund 
av regn fick arrangemanget 

flytta inomhus till gymnas-
tiksalen. Där välkomnade 
Ragne Bengtsson eleverna 
och beskrev bakgrunden till 
projektet.

Mr Birdman
Efter en stund kom ornitolog 
Mr Birdman alias, Fredrik 
Blomqvist, på besök. Med 
kikaren i beredskap gjorde 
han plötsligt en högst ovan-
lig upptäckt.

– Jag ser en bredvingad 
skvätthoppa! Jag vet att den 
gillar knäckebröd och det 
har jag faktiskt med mig i 
ryggsäcken. Hjälp mig att 
locka på honom så ska vi se 
om inte skvätthoppan kan 
komma hit, uppmanade Mr 
Birdman.

Med elevernas lockläte 
lyckades man få den bred-
vingade skvätthoppan att 
ta sig in i gymnastiksalen. 
Ragne Bengtsson kunde till 
och med få en pratstund med 
den sällsynt vackra fågeln.

Målsättning
– Målet för Nolskolans elever 
består i att tillsammans gå en 
lika lång distans som ladu-
svalan totalt avverkar under 
sin flyttning från och åter till 
Sverige, alltså totalt 22 000 
kilometer. Ladusvalans vin-

terdestination är Sydafrika, 
säger Ragne Bengtsson.

Fram till den 10 juni nästa 
år har eleverna på sig för 
att försöka avverka sträckan 
Sverige-Sydafrika tur och 
retur.

– Vi hoppas på en lycklig 
landning just innan som-
marlovet och att vårt pro-
jekt också erbjuder många 
möjligheter till fördjupning 
i skolämnen som matematik, 
geografi och biologi, avslutar 
Ragne Bengtsson.

Nolskolans elever vandrar vidareNolskolans elever vandrar vidare
– Ska gå Sverige-Sydafrika 
tur och retur

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ornitologen Mr Birdman (Fredrik Blomqvist) kom på besök 
till Nolskolan i fredags när projektet ”Viva la vida – Vandra 
vidare” invigdes. Till vänster initiativtagaren Ragne Bengts-
son.

Det blev jubel när den bred-
vingade skvätthoppan 
(Martin Johansson) flög in i 
gymnastiksalen.

POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 6 september

Knivhot
En person som ska ta ut pengar 
vid Handelsbankens bankomat 
på Ale Torg blir hotad med kniv. 
När målsägande vänder sig 
mot gärningsmannen vänder 
sig denne om och försvinner 
från platsen.

Tisdag 7 september

Inbrott
Inbrott på Repslagarmuseet 
i Älvängen. Tågvirke i olika 
dimensioner tillgrips.

Anmälan inkommer om en 
anlagd brand på Storgårdens 
förskola i Nödinge. Någon 
har eldat på ett bord och stor 
spridningsrisk förelåg.

Torsdag 9 september

Skadegörelse
Föreningen Svanens klubb-
stuga i Surte utsätts för skade-
görelse.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/9 – 13/9: 66. Av 
dessa är sex bilinbrott och sex 
biltillgrepp.


