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Efter två veckor med Värl-
dens Barn som tema presen-
terades slutresultatet på tis-
dagskvällen i SVT:s ”Go 
kväll”. Riksinsamlingen, den 
folkrörelse med 45 000 fri-
villiga som kampanjorgani-
sationerna mobiliserar, sam-
lade in 40 av dessa miljo-
ner. För första gången har 
här två kommuner passerat 
100-kronorsvallen: Sorsele 
har fått sällskap av Öckerö.

Årets kommunkamp 
vanns åter av Sorse-
le (117,26 kr per invåna-

re) men Öckerö närma-
de sig starkt (113,48 kr in-
vånare) när Världens Barn-
kampanjen kulminerade i 
helgen. Samtidigt placera-
de sig Öckerö med sina 12 
350 invånare överst som den 
kommun som samlar in allra 
mest pengar av alla Sveriges 
kommuner: Drygt 1,4 mil-
joner. 

I Västra Götaland samla-
des det totalt in 4:70 kronor 
per invånare, en ökning med 
10 öre.

❐❐❐

NOL. Noltorgets för-
skola får en helt ny 
utegård.

Barnen har själva fått 
vara med och påverkat 
utformningen av ute-
miljön.

– De är experterna, 
säger rektor Anders 
Nordgren.

Det var snabba ryck när en av-
delning blev till två på Nol-
torgets förskola i januari i år. 
Något som Anders Nordgren 
kan konstatera så här i efter-
hand.

– Det var lite halvturbulent, 

ALAFORS. Julen må 
kännas avlägsen, men 
faktum är att årets 
luciatrupp redan är i 
full gång med sina för-
beredelser.

I torsdags kväll träf-
fades de sju kandi-
daterna för en tredje 
sångövning hemma 
hos Johanna Forsberg 
i Alafors.

– Det låter rik-
tigt bra, berömmer 
Johanna.

Det råder en bra geografisk 
spridning på Ales luciakan-
didater 2010 med en spänn-
vidd från Surte i söder till 
Hålanda i norr.

– I år slumpade det sig så. 
Sången är det vi i första hand 
tar hänsyn till, men visst är 
det roligt när det är tjejer 
från olika delar av kommu-
nen, säger Gunilla Johans-
son som gör sitt sjunde år 
som ”lussemamma” tillsam-
mans med Maj-Lis Carls-
son.

– Så proffsigt som det 
blir i år har det aldrig tidi-
gare varit. Vi har målmedve-
tet arbetat med att höja sta-
tusen och kvaliteten på Ale 
Lucia. Förutom att vi har 
en utbildad sångpedagog 
som leder övningarna har 
vi hjälp av duktiga körtjejer 
och fantastiska gitarrkillar. 
Även ljud och ljus kommer 
att hålla högsta klass, förkla-
rar Gunilla.

Luciakandidaternas 
första officiella framträdan-
de kommer att äga rum på 
Ale Torg, lördagen den 4 de-
cember. Dagen därpå upp-
träder tjejerna på Älvängens 
Julmarknad.

– Precis som tidigare 
är Manufakturen med och 
sponsrar jackor till våra lu-
ciakandidater vilket vi är väl-
digt tacksamma för, säger 
Gunilla.

Kröningen av Ale Lucia 
sker i Furulundsparken, Ala-
fors, lördagen den 11 de-
cember.

JONAS ANDERSSON

Världens Barn drog in 83 miljoner 
– och passerade en miljard!

RESULTAT
Här är resultaten för Göteborg och dess kranskommuner i alfabetisk ordning: 
Ale   82 009 kr     3.00 kr/invånare – en ökning med 18 procent
Göteborg     916 666 kr       1,80 kr/invånare – en minskning med 23 procent
Härryda   71 800 kr         2,10 kr/invånare – en ökning med 23 procent
Kungälv    229 500 kr      5,60 kr/invånare – en ökning med 21 procent
Lerum   211 640 kr        5,50 kr/invånare – en ökning med 10 procent
Mölndal   361 944 kr       5,96 kr/invånare – en ökning med 53 procent
Partille     196 637 kr       5,66 kr/invånare – en ökning med 14 procent
Öckerö   1 400 000 kr   113,48 kr/invånare – en ökning med 19 procent

Utegård byggs om på Noltorgets förskola
– Barnens önskemål har tillgodosetts

men det som var positivt var att 
vi fick in engagerade föräldrar 
som satte fokus på utvecklings-
potentialen, i synnerhet på den 
fysiska miljön.

– Vi hade blivit hemmablin-
da och fick nu upp ögonen för 
sådant som kunde förbättras. 
Tillsammans med persona-
len beslutade jag att uppvak-
ta Javad Taeyfi, fastighets-
chef på Ale kommun, för att 
se över möjligheterna till att 
skapa en bättre utemiljö. Han 
var inte sen att haka på och 
på den vägen är det, förklarar 
Anders Nordgren.

Noltorgets förskola inspi-
rerades av kollegorna på Båts-

mans förskola i Älvängen, som 
låtit barnen varit delaktiga i ut-
formningen av lekytorna.

– Vi skapade en arbets-
grupp bestående av personal, 
föräldrar och representanter 
från tekniska förvaltningen. 
Barnen involverades i projek-
tet på så sätt att de fick ta kort 
på roliga ställen att leka på och 
roliga saker att leka med, säger 
Anders Nordgren och fortsät-
ter:

– En arkitekt kopplades in 
och överlämnade sedan ett för-
slag till fastighetschefen. Den 
miljon som vi hade till vårt för-
fogande räckte till allt utom en 
träterrass. Den valde persona-

len att prioritera bort.
Entreprenören, som fått 

till uppgift att bygga om skol-
gården, startade sitt arbete i 
mitten av september.

– Byggtiden är planerad till 
tio veckor. Någon form av in-
vigningsfest kommer det att 
bli. Då ska vi också bjuda in 
förskoleklassen, som i allra 
högsta grad varit delaktiga i 
processen.

På Noltorgets avdelningar, 
Solstrålen och Regnbågen, går 
33 barn i åldern 3-5 år.

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Luciakandidaterna övar för fullt
– I år är arrangemanget proffsigare än någonsin

Här ses de sju luciakandidaterna, som från vänster är: Daisy Sandgren, Ryd, Viktoria Weglin, Nol, Ellenor Lorentsson, 
Hålanda, Jessica Rodin, Surte, Anna Wadström, Alafors, Malin Hagman, Surte, och Fanny LaBrosse, Bohus.

Sångövningen sker hemma hos Johanna Forsberg i Alafors.

Nödingevägen 7, Ale Torg, 0303 -962 10

Alex Schulman / Emma AdBåge 
Bajsfesten
Med sin charm, sina blinkningar och 
bebisposer, håller Nikki sin pappa 
på halster. Hon vill inte bajsa!
Men efter fl era veckors oro, sker 
det oundvikliga till pappas stora 
lycka – det blir en magnifi k bajsfest!

Gäller t.o.m 
14 nov. 2010 
eller så långt 
lagret räcker.

Pia Hagmar
Huggormens spår 
- Dalslandsdeckarna

�������	

������ �

129:-
3-6 år

79:-
9-12 år

Noltorgets förskola förses med en ny utegård. Några lekred-
skap är redan på plats, bland annat den här roliga gungan.


