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SURTE. Under de 
senaste veckorna har 
det varit en hel del 
aktiviteter på Green 
Village, byggområdet 
vid Keillers Damm i 
Surte.

De senaste sönda-
garna har ett 150-tal 
nyfikna och intresse-
rade erbjudits möjlighet 
att få guidade tomt- 
och markvisningar i 
området.

Med eld i den öppna 
spisen och kaffe och 
korv i köket har besö-
karna hälsats väl-
komna. 

Green Village räknas idag 

som ett av Sveriges mest 
unika bostadsområde sett ur 
miljöbyggnation. Området, 
som kommer bestå av 116 
bostäder fördelade på 9 villor, 
21 radhus och 86 lägenheter, 
erbjuder det omtalade mil-
jöpaketet. El från det egna 
vindkraftverket, värme från 
berget och varmvatten från 
solenergi borgar för miljös-
marthet, självförsörjning och 
därmed ekonomisk stabilitet.

– Det första spadtaget togs 
i januari, och efter en tid av 
markförberedande är det nu, 
som synes, full ruljangs på 
området, säger Gene Borgs-
hammar, press- och media-
ansvarig för projektet.

– Vi har ett fantastiskt 

samarbete med kommunen 
och Morrongänget i Mix 
Megapol som nu kommer 
hjälpa oss att dra igång en 
stor namngivartävling på de 
gator som kommer att finnas 
här vid Keillers Damm, säger 
Gene Borgshammar.

I bostadsområdet blir det 
tre gator som ska namn-
ges. I juryn kommer det att 
finnas representanter från 
Ale kommun, Morrongänget 
och Green Village. Slutgiltigt 
beslut tas av kommunen.

Green Village kommer 
fortsätta att hålla platskonto-
ret öppet för besökare vissa 
söndagar i maj.

JONAS ANDERSSON

Det rör på sig vid Keillers DammDet rör på sig vid Keillers Damm

– Stort intresse för Green Village 

Vid Keillers Damm i Surte håller Green Village på att ta form. Området, där det har skett 
tomt- och markvisningar de senaste veckorna, kommer att bestå av totalt 116 bostäder. 

NOL. Ture står alltid i 
centrum på Nolskolan.

När Ture har namns-
dag firas det med 
utomhusaktiviteter och 
lunch på skolgården.

Arrangemanget 
genomförs i samarbete 
mellan personal och 
skolans kamratstöd-
jare.

T för trygghet, U för unik, R 
för respekt och E för empati. 
Ture utgör en viktig symbol 
för Nolskolans elever och 
personal.

– Det är ledord som vi för-
söker leva upp till i vår dagliga 
verksamhet, förklarar Anki 
Jansson som tillsammans 
med kamratstödjarna ordnat 
med diverse roliga lekar.

– Barnen kommer med 
idéer och jag stöttar upp med 
praktiska saker som behöver 
fixas. Kamratstödjarna är en 
resurs på skolan, inte bara när 
det gäller genomförandet av 
Turedagen, säger Anki.

Dragkamp, basket, mons-
terfotboll, löpning och tips-
promenad var några av de 
lustigheter som utspelade 
sig denna fredagsförmiddag. 

Vädret var för årstiden helt 
okej, om än ingen sommar-
värme så ändå lite solsken och 
uppehåll.

– Vi är jättenöjda och 
barnen verkar ha haft väldigt 
roligt, säger Anki Jansson.

Till lunch bjöds varm korv 
med bröd och festis, som 
bambapersonalen serverade 
till alla hungriga elever.

Ett led i Turedagen var 
också insamlingen till förmån 
för barn och ungdomar i Bu-
desti, Moldavien.

– Läsåret 2009/10 hade vi 
projektet ”Vandra för varan-

dra”. Med hjälp av lokala fö-
retagare, skolans personal 
och våra duktiga elever lyck-
ades vi samla in över 15 000 
kronor. Vi fortsatte att samla 
in pengar under förra läsår-
et och kände att vi ville göra 
det igen, säger lärare Ragne 
Bengtsson.

Som ett bevis på sin tack-
samhet har barn från Budes-
ti målat teckningar som över-
lämnats till Nolskolan. Erik 
Söderlund hade iordning-
ställt en utställning som visa-
des upp på Turedagen.

JONAS ANDERSSON

Turedagen firades på Nolskolan

Joel, Linnea, Linus och Cassandra tyckte lunchen smakade 
utmärkt.

NÖDINGE. I Ale gymna-
sium laddar eleverna 
för fullt inför SM i UF-
företagande som går i 
Stockholm den 14-15 
maj. 

Reseslumraren tävlar 
om att bli bästa UF-
företag och DiaDigi-
tal kämpar för titeln 
”Bästa tjänst”.

Ale gymnasium briljerade 
stort på UF-mässan i Göte-
borg i början av mars. Inte 
nog med att Reseslumra-
ren UF kom på andra plats 
i kategorin ”Bästa UF-före-
tag” och DiaDigital UF tog 
hem segern i ”Bästa tjänst”. 
Dessutom utsågs aleläraren 
Jan Ragnarsson till ”Bästa 
lärare”, varpå även han åker 
med till Stockholm för att 
tävla i SM. 

Nu på söndag bär det av 
mot huvudstaden och det 
är mycket som ska ordnas 
i mässhallen i Älvsjö innan 
dörrarna öppnas för besö-
karna. Engagerade lärare på 
skolan hjälper till att frakta 
byggmaterialet till montrarna 
i en lastbil som gymnasiet har 
hyrt. 

Inför SM har eleverna fått 
möjlighet att öva sina presen-
tationer inför göteborgsjuryn 
och dessutom har de gått en 
säljutbildning genom UF, så 
det är ett väl förberett gäng 
som representerar Ale.

– Vi är taggade och har 
siktet inställt på vinst, så får 
vi se hur långt det går, säger 

Jennie Forslund, vd för 
Reseslumraren UF.

Tillsammans med Jose-
fin Axberg, Anna Svens-
son och Josefine Korpe 
Larsson har hon tagit fram 
en specialdesignad reskudde 
som inte halkar ner på föns-
terrutan när man sover på 
tåget eller bussen. Företaget 
har nu chans att kamma hem 
SM-seger och därmed knipa 
en plats i EM i Rumänien till 
sommaren.

Sammansvetsad grupp
Även tjejerna i DiaDigital UF 
laddar upp inför stockholms-
resan. 

Karolina Järvholm, 
Malin Grönvall, Sara 
Glennbrant och Daisy 
Sandgren valde att inrikta 
sitt UF-företag på digitalise-
ring av diabilder, vilket visade 
sig vara en satsning i helt rätt 
riktning. De tävlar i katego-
rin ”Bästa Tjänst” och deras 
utmaning inför SM är att 
hitta lösningar för hur kun-
derna ska kunna skicka sina 

diabilder till dem. 
– Vi kan konkurrera med 

liknande företag genom att 
vi redigerar alla bilder själva, 
vilket ger bättre kvalitet. 
Sedan är vi inte lika dyra 
heller, säger Sara Glennbrant. 

I torsdags anordnades en 
mingelträff för alla de 13 UF-
företag från Göteborgsregio-
nen som kommer att delta i 
SM. Syftet var att samman-
svetsa gruppen och peppa upp 
tävlingsdeltagarna.

Upplägget i Stockholm är 
detsamma som i Göteborg då 
en jury besöker montrarna 
under mässan och bedömer 
olika delar. 

Förra året var självaste 
prins Daniel en utav mässbe-
sökarna och nu ser eleverna 
med spänning fram emot att 
få representera sina fram-
gångsrika företag på SM.

– Vi är ingen jättestor 
skola, men i dessa samman-
hang brukar vi alltid hålla oss 
framme, säger Jan Ragnars-
son med stolthet i rösten.

JOHANNA ROOS

Taggade inför SM
– UF-företagen 
gör sig redo

Sara Glennbrant, Malin Grönvall, Karolina Järvholm, Jennie 
Forslund, Anna Svensson, Josefine Korpe Larsson och Jose-
fin Axberg laddar upp inför SM i UF-företagande i Stockholm 
nästa vecka. Saknas på bild: Daisy Sandgren.
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” It was just great. I have 
probably learnt more this 
week than I have done for 

the last years in my school” 

Ungdomar och lärare måste 
mötas på samma nivå. Det 

handlar inte om att memorera 
kunskap utan att förstå saker i 

sitt rätta sammanhang.

Du som ungdom i Ale kommun, ålder 17-22 år, har nu möjlighet att söka den 

internationella utbildningen Unga entreprenörer i Nya Europa. Under ledning 

av professor Roger Mumby Croft har ett unikt koncept tagits fram för att 

pedagogiskt lära om kreativt tänkande, att se möjligheter istället för problem 

och att våga välja nya vägar. Utbildningen sker på engelska i unika miljöer med 

deltagare från åtta europeiska länder. Teori blandas med aktiviteter. Tidigare 

deltagare har givit kursen medelbetyget 4,7 på en femgradig skala.

Utbildningen arrangeras vid två tillfällen, dels på Krokholmen dels i Moldavien 

och är kostnadsfri.

Totalt söker vi 12 deltagare. Skriv en kort intresseanmälan om vad du gör idag 

och varför just du ska få gå utbildningen.

Ditt livs utbildning!


