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NYHET! 

Golvmodell

Toshiba Golvmodell för dig som 

önskar luft-/luftvärmepumpens 

inomhusdel placerad lågt på 

väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-

värmepump för vattenburet 

värmesystem. Mycket högt COP 

4,66. Speciellt framtagen för 

nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

Toshiba                        . Toshibas 

bästa värmepump som sparar 

mest energi över året. COP 6,52.

Funktion för underhållsvärme 

5-13°C.  Läs testet på vår hemsida.

BÄST I TEST! 
Du har väl inte glömt den kalla och dyra vintern?

TOSHIBA VÄRMEPUMP POLAR 2 

BÄST I TEST!
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100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se

ALAFORS. I fredags var 
det val på Himlaskolan.

Men istället för att 
lyssna till företrädare 
från Socialdemokra-
terna, Centerpartiet 
eller Moderaterna var 
det Barnpartiet, Kom-
pisdemokraterna och 
Sjukvårdspartiet som 
kallade på uppmärk-
samheten.

Eleverna i klass 
5 hade bildat egna 
partier som de yngre 
barnen sedan fick rösta 
på.

Valtemperaturen var hög 
och intresset påtagligt inför 
det val som skulle till att äga 
rum på Himlaskolan i fredags 
förmiddag. Representanter-
na för de sju olika partierna, 
Kompisdemokraterna, Sjuk-
vårdspartiet, Himlademo-
kraterna, Skoldemokrater-
na, Barnpartiet, Frihetspar-
tiet och Fredsdemokrater-
na gjorde sitt yttersta för att 
flirta med väljarna.

– Vi skoldemokrater tycker 
att busstiderna ska bli bättre.

– Barnpartiet vill stoppa all 
mobbing i skolan.

– Fredsdemokraterna 
tycker inte att Sverige ska 
vara inblandat i krig.

Det var några av de parol-
ler som väljarna möttes av när 
de fick lyssna till partiernas 
föredragningar. I klassrum-

men fanns också valaffischer 
att ta del av.

– Vi har jobbat med det 
här projektet under en fyra-
veckorsperiod. Fokus ligger 
på den demokratiska proces-
sen och hur det går till med 
ett val. Med demokrati menas 
inte att jag bestämmer utan 
att det blir som majoriteten 
vill, förklarar lärare Mikae-
la Nordgren.

– Vi har också diskuterat 
vad det är vi röstar på och att 
det finns valda representan-
ter som för fram våra åsikter, 
säger Mikaela.

Efter att ha lyssnat till de 
olika partiernas anförande 
var det dags att gå till val för 
ettorna och tvåorna. Röst-
ningsproceduren var noga 
förberedd och någon risk för 
valfusk förelåg inte.

– På måndag har vi valva-

ka och då får vi se vilket parti 
som fått flest röster, säger Mi-
kaela Nordgren.

Fokus på den demokratiska processen
– Himlaskolans elever gick till val

PÅ HIMLASKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Joel Skånberg lade sin röst 
på Barnpartiet.

Eleverna i årskurs 1 och 2 på Himlaskolan stod i kö för att få 
rösta. 

PREMIÄR FÖR NYA KIA SPORTAGE
PROVKÖR OCH TÄVLA OM EN FJÄLLVECKA I ÅRE!

Välkommer in på en provkörning av nya 

Kia Sportage. Alla som provkör är med och 

tävlar om en fj ällvecka i Åre med boende 

på hotell Fjällgården (värde ca 20.000kr)

ORD. PRIS FRÅN 180.900 KRÄNNU EN BIL FRÅN KIA MOTORS MED SJU ÅRS NYBILSGARANTI

Tävlingen gäller tom den 31 oktober, 2010. Tävlingsregler fi nns på kia.se. Kia Sportage har 7 års nybilsgaranti vilket innebär tryggt bilägande i 7 år eller 150.000 km, beroende på vilket som först uppnåtts. Garantin följer bilen förutsatt att den är servad enligt Kia Motors Sweden AB:s rekommendationer.  

Bränsleförbrukning blandad körning 5,7 – 8,2 l/100 km.  CO2 149 – 195 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. Miljöklass 2007. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

Mån-fre10-18, lör 11-15, sön 26/9 11-14
Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01

www.karebybil.se


