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NOL. ”Nolskolan mot 
toppen – Högt i det blå” 
är det senaste i raden 
av hälsofrämjande pro-
jekt som lärare Ragne 
Bengtsson initierat.

Eleverna står inför 
utmaningen att till-
sammans vandra en 
sträcka på 11 407 kilo-
meter.

Hittills har man nått 
4 087 kilometer.

Bergsbestigaren Göran 
Kropps bedrift att cykla till 
Nepal och foten av Mount 
Everest fungerar som inspi-
rationskälla för barnen på 
Nolskolan. I början av ter-

minen sjösattes projektet då 
bröderna Mr Moutain (Fred-
rik Blomqvist) och Mr Bike 
(Martin Johansson) hälsa-
de på i gymnastiksalen på sin 
färd söderut.

– Efter det har vi inte hört 
något ifrån dem. Förhopp-
ningsvis kan vi få kontakt med 
bröderna i början av nästa 
termin, funderar Ragne.

Trots många regniga dagar 
har eleverna avverkat prome-
nader varje vecka. En tavla på 
det stora skolhuset visar att 4 
087 kilometer har tillrygga-
lagts – hittills vill säga.

– Vår klass är ute och pro-
menerar två gånger i veckan. 
Vi går alltid till skogen även 

om det regnar, berättar 
Oliver Stolt och Clara Rei-
mertz, som går i årskurs 2 på 
Bullerbyn.

– Vi måste klara målet och 
det tror jag att vi gör, säger 
Clara.

Vårterminen innehåller 
många spännande upptåg för 
Nolskolans elever. Den 31 ja-
nuari bär det i väg till Borås-
badet och ett av delmomen-
ten i Nolklassikern. Senare 
blir det även cykling och den 
5 juni firar Nolvarvet sitt 
25-årsjubileum.

Nolskolans elever vandrar mot toppen

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

4 087 kilometer. Så långt har Clara Reimertz och Oliver Stolt, tillsammans med övriga 
elever på Nolskolan, lyckats vandra. Innan skolåret är slut ska barnen ha nått målet – 11 407 
kilometer.

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 18/12-2011. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Fläskfilé 
Ursprung Danmark

7990
/kg

�

Julskinka
Charkmäster

1490
/hg

I vår manuella delikatess!

Aladdin/paradis
Max 3 st/kund

4990
/st

Just nu! Vart eget kött är 
alltid butiksstyckat!

�

Gilla oss på Facebook för det senaste i butiken. 
http://www.facebook.com/icaalvangen

Älvängen  |  0303 74 80 40

Med ICA-kort!

Årets
drömklappar!

Hockeyspel

599:-

Star Wars

1199:-
LEGO

Brio Väg & tågbaneset

399:-
Årets sällskapsspel

Med andra ord

299:-

Göteborgsvägen  •  Älvängen  •   0303 - 74 60 76

Pippidocka

129:-

Pippis Villa Villekulla

399:-


