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Ungdomsstipendiet Ett gott föredöme

– nominera nu

Fredag 27 april kommer trettio franska gymnasieungdomar, tre lä-

rare och en chaufför i buss till Ale. De kommer från  Ale gymnasiums 

utbytesskola i Ploërmel, Bretagne, Frankrike.

Ungdomarna gästar gymnasiet under en vecka fram till 5 maj och 

bor i värdfamiljer. Som vanligt består programmet av lektionsbesök, 

innebandyturnering, studiebesök , utflykter och en fransk-svensk 

soirée med alla ungdomar och svenska familjer tillsammans. De 

franska ungdomarna står för underhållningen, och värdfamiljerna 

för maten.

Förra årets stipendiat här representerad av Valmire Huskaj 

Känner du någon som borde uppmärksammas?
Ett gott föredöme är ett stipendium som delas ut för att uppmärksamma personer som är goda 

föredömen i Ale kommun. Stipendiet delas ut till personer under 25 år eller ideella organisationer 

som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Ta chansen att nominera din kandidat innan 

nomineringstiden är ute. Senast 15 maj måste kommunen få ditt förslag. Nomineringen görs på 

www.ale.se.

Tvätta din bil i en biltvätt! 

Den uppmaningen gör 

miljökontoren i länet 

i den gemensamma 

informationskampanjen 

”Tvätta miljörätt - tvätta 

i biltvätt”. Syftet är att 

uppmärksamma den negativa 

miljöpåverkan som biltvätt på 

gatan medför. 

I samband med att vårsolen tittar 

fram och vinterdäcken byts är det 

många som passar på att tvätta 

bilen. Enligt en uppskattning 

från Naturvårdsverket 

sker två tredjedelar av alla 

personbilstvättar på gatan, 

garageuppfarten eller andra 

platser utanför godkända 

anläggningar. 

– Tvätta i stället din bil i en 

biltvättsanläggning – antingen 

en automatisk eller gör-det-

själv-hall, säger Bodil Ljungkvist, 

miljöinspektör på kommunen. 

Biltvättsanläggningarna ska ha 

oljeavskiljare eller reningsverk för 

att rena det förorenade vattnet 

från tvätten.

 

Vid biltvätt på gatan avleds 

tvättvattnet oftast ner i 

dagvattenbrunnar. I de flesta 

fall leds vattnet sedan orenat 

ut i närmaste sjö eller havsvik. 

Tvättvattnet från biltvätten 

innehåller dels föroreningar 

från bilen som tungmetaller, 

olja, däck- och asfaltsrester, dels 

kemikalier från bilvårdsmedel. 

Dessa kan vara skadliga 

för människor, miljö och 

vattenlevande djur. 

Enligt information på 

webbplatsen www.hsr.

se (stiftelsen Håll Sverige 

Rent) innehåller vattnet från 

svenskarnas årliga biltvättar 5,5 

ton tungmetaller och 2 000 ton 

olja.

– Som bilägare kan man göra 

en stor insats för miljön genom 

att tänka på var man tvättar 

bilen samt välja miljömärkta 

bilvårdsprodukter, säger Bodil 

Ljungkvist avslutningsvis. 

Mer information om biltvätt 

på gatan och miljömärkta 

produkter finns t.ex. på www.

naturskyddsforeningen.se,  www.

svanen.se, www.hsr.se samt på 

www.ale.se

Frankrike kommer 
till Ale gymnasium

PÅ GÅNG I ALE

Indiana Jones på riktigt?

PROVA PÅ ATT VARA ARKEOLOG
Vad finns det i marken egentligen?  

Hur hittar man det? Vad kan det man 

hittar berätta om hur det var förr? Kan 

det finnas något i min trädgård? Var 

med en arkeolog och gräv!

Passar åldrarna 9 - 13 år. Pris 50 kr

>> Lördag den 28 april 14.00 

Biblioteket Nödinge

Välkommen till:

”TÄNK OM…” 
– ett sceniskt musikprojekt av Ale Gymnasiums musikelever.

Föreställningen är ett musikaliskt collage som bygger på personliga  

tankar om livet. Gratis inträde!

>> Onsdag 25/4 kl.19.30

>> Torsdag 26/4 kl12.30 & 19.00

>> Fredag 27/4 kl.12.30

Ale Gymnasiums Teater

Foto: Moyan Brenn

Miljösmart biltvätt
– ett lätt sätt att värna om våra vattendrag

2 STEG MOT EN 
BÄTTRE MILJÖ:

1. Tvätta din bil i en biltvätt

2.  Använd alltid miljömärkta 

bilvårdsprodukter


