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VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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Alla 8 kampanj -
modeller hittar Du 
på www.contura.se

CONTURA 810:1
Ord. pris 13.900:-

JUST NU 
11.900:-

STRÅLANDE
tider för dig som vill

SPARA

1.500:-
rabatt på Premodul

skorsten vid samtidigt 
köp av valfri 

Contura kamin.
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Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors - Torsdagar 14-18

e-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

SURTE. Bostadsområ-
det Green Village vid 
Keillers Damm i Surte 
håller på att växa fram.

För att marknadsföra 
området ytterligare 
sker en aktivitet nu på 
lördag.

Stjärnkocken Alex-
andra Zazzi kommer 
på besök för att tillaga 
sparris i olika former.

Det första spadtaget för Green 
Village i Surte togs i januari i 
år. Området kommer att bestå 
av 116 bostäder fördelade på 9 
villor, 21 radhus och 86 lägen-
heter som erbjuder ett omtalt 
miljöpaket.

– Vår grundtanke är att 
exklusivt erbjuda en boende-
form som är hållbar över tid, 
där familj och miljö har själv-
klara huvudroller. El från det 
egna vindkraftverket, värme 
från berget och varmvatten 
från solenergi borgar för mil-
jösmarthet, självförsörjning 

och därmed ekonomisk stabi-
litet, förklarar Gene Borgs-
hammar, press- och medi-
aansvarig för projektet.

Nu på lördag bjuder Green 
Village in till ett stort i event 
på platsen där det nya bostads-
området håller på att ta form. 
Förutom att allmänheten kan 
ta del av Alexandra Zazzis 

kocktips så blir det segway-
race, tipspromenad och en 
del andra roliga tävlingar där 
arrangören utlovar fina priser.

– Vi hoppas på fint väder 
och många besökare, avslutar 
Gene Borgshammar.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Som en 
avslutning på NTA-
temat ”Kretsar kring 
el” fick årskurs fem på 
Madenskolan besök av 
Göran Danielsson från 
Stena Renewable som 
berättade för eleverna 
om hur ett vindkraft-
verk fungerar.

Under våren har eleverna 
bland annat fått bygga egna 
vindsnurror som de varit ute 
och mätt i vinden med. 

I fredags fick de ta del 
av hur man utvinner el 
genom vindkraftverk. Göran 

Danielsson från Stena Rene-
wable, pratade bland annat 
om hur rotvingarna vrider 
sig med vinden och hur 
maskinhuset roterar. 

– Man måste vara noga 
med var någonstans de byggs 
och ta hänsyn till natur- och 
djurlivet. Det finns också 
regler för hur högt ett vind-
kraftverk får låta för att inte 
människor som bor i närhe-
ten ska störas, berättade han. 

Tanken med företagsbe-
söket var också att integrera 
entreprenöriellt tänkande 
i undervisningen, vilket är 
något man försöker jobba 

med på Madenskolan.
Madenskolan samarbetar 

med Alboskolan i Skepplanda 
kring olika NTA-teman, som 
står för naturvetenskap och 
teknik för alla. 

Materialet kommer till 
skolorna i färdigpaketerade 
lådor så det är bara för lära-
ren att börja arbeta med det. 
Varje årskurs har sitt eget 
tema, så som exempelvis 
”kemiförsök” eller ”rörelse-
konstruktion”. 

– Det finns många förde-
lar med NTA. Bland annat 
kan vi lärare lägga mer tid 
och energi på elevernas pro-

jekt eftersom vi slipper pla-
nera lika mycket. Eftersom 
materialet är framtaget av 
pedagoger kan man kännas 
sig säker på att det uppfyller 
kraven för undervisningen. 

Det är också en fördel att 
skolorna jobbar på samma 
sätt, vilket gör att eleverna 
hamnar på samma nivå inför 
högstadiet, säger läraren 
Christina Danielsson.

Vindkraft på schemat
– Madenskolan fick besök från Stena Renewable

PÅ MADENSKOLAN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Göran Danielsson från Stena 
Renewable demonstrerade 
hur vindkraftverket roterar 
i vinden.

Årskurs fem på Madenskolan har under våren jobbat med 
NTA-projektet ”Kretsar kring el”.

ÄLVÄNGEN. Väst-
trafik sätter in nya 
tågavgångar mellan 
Trollhättan och Göte-
borg för att underlätta 
arbetspendling mellan 
orterna.

Samtidigt startas 
en ny busslinje mellan 
Älvängen och Volvos 
anläggningar på 
Hisingen. 

Satsningen är möjlig 
tack vare ett extra 
tillskott på drygt 13 
miljoner från Västra 
Götalandsregionen, 
som vill stärka arbets-
marknaden efter 
Saabs konkurs.

När Saab lades ner beslöt 
Västra Götalandsregionen 
att genomföra en särskild 
insats för näringslivsutveck-
ling i Trollhättan och att un-
derlätta för arbetspendling 
från orten. Av den totala in-
satsen på 90 miljoner har 
cirka 13 miljoner öron-
märkts för att utöka kollek-

tivtrafiken.
– Det känns bra att 

kunna stötta arbetspend-
lingen mellan Trollhättan 
och Göteborg. Vi hoppas 
att denna förstärkning ska 
skapa bättre förutsättningar 
för våra resenärer, säger An-
dreas Almquist, enhetschef 
utveckling på Västtrafik.

Med början måndagen 28 
maj kör Västtrafik en ny tå-
gavgång klockan 06.16 från 
Trollhättan till Göteborg 
under vardagar. Tåget an-
länder till Älvängen 06.44 
och därifrån går en ny buss-
linje, 440, direkt till Volvo i 
Torslanda. Bussen kommer 
att invänta tåget vid förse-
ningar.

– Den nya avgången inne-
bär kortare restid för pend-
lare mellan Trollhättan och 
Torslanda, men kommer 
också övriga pendlare mot 
exempelvis Göteborg till 
del. Vi vet att det till exem-
pel varit trångt på avgången 
06.34 från Trollhättan och 
hoppas nu att vi kan avlas-
ta även den, säger Andreas 

Almquist.
I satsningen ingår även 

utökad trafik på vardagsef-
termiddagarna. Resenärer 
som åker från Volvo Torslan-
da kan ta den nya linjen 440 
klockan 16.45 mot Älvängen 
och därefter byta till ordina-
rie tåg mot Trollhättan. Det 
blir även en ny tågavgång 
klockan 15.32 från Göte-
borg. Det blir den snabbas-
te förbindelsen mellan Gö-
teborg och Trollhättan, med 
en restid på 44 minuter. Att 
Västtrafik kan införa de nya 
tågavgångarna beror bland 
annat på att tre nya region-
tåg tas i drift.

De extra tågen går till och 
med 29 juni, och gör sedan 
ett sommaruppehåll till och 
med 19 augusti. Vardagar 
mellan 30 juni och 19 augus-
ti går det istället en direkt-
buss mellan Trollhättan och 
Torslanda. Under hösten 
och fram till tidtabellskiftet 
fortsätter den utökade trafi-
ken att gå mellan Trollhät-
tan och Göteborg.

❐❐❐

Ny busslinje mellan Älvängen och Volvo i Torslanda Alexandra Zazzi till Surte
– Festligt event 
vid Keillers Damm

Alexandra Zazzi kommer till Surte nu på lördag som ett led Alexandra Zazzi kommer till Surte nu på lördag som ett led 
i marknadsföringen av Green Village, det nya bostadsområ-i marknadsföringen av Green Village, det nya bostadsområ-
det som håller på att växa fram vid Keillers Damm.det som håller på att växa fram vid Keillers Damm.
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Modern
och miljövänlig
biltvätt!
Bekvämt och 
effektivt!

Var 6:e biltvätt är gratis!
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