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STURES 
SPISAR AB

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors

e-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.seVi har flera bra erbjudande på täljstenskaminer.  

Se www.jotul.se och www.scanspis.se för mer information.

JØTUL FS 165
MED JØTUL I 400 FL

26 900:–
REK. ORD. PRIS 31 900:-

VÄRME SOM VARAR LÄNGE

En täljstenskamin har en mycket god 
värmekapacitet och lagrar värme länge.  
Det ger dig en skön och naturlig 
uppvärmning hemma.  

SPARA 5 000:–JUST NU!

www.jotul.se

JØTUL F 476
30 500:–
REK. ORD. PRIS 35 900:-

SPARA 5 400:–JUST NU!

www.scanspis.se

SPARA 4 000:–JUST NU!

SCANSPIS 58-9/10
20 900:–
REK. ORD. PRIS 24 900:-
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Alla 7 kampanj -
modeller hittar Du 
på www.contura.se

1.500:-
rabatt på Premodul

skorsten vid samtidigt
köp av valfri 

Contura kamin.

CONTURA 860T
Ord. pris 19.900:-

JUST NU 17.900:-
Spara 

2.000:-

STRÅLANDE
tider för dig som vill

SPARA

>> KEDDY K800-SERIEN
Rek. cirkapris 

fr 19.900:-

>> SPISKASSETT
Rek. cirkapris 

fr 11.990:-

Mer information och hjälp med allt från pris-
uppgifter, skorsten och installation får du 
hos din återförsäljare. keddy.se

V
10 november kl 10-14

NÖDINGE. Framtidsfrå-
gorna var i fokus när 
natur- och teknikele-
verna på Ale gymnasi-
um mötte ambassadö-
rer från skogsindustrin.

Temadagen Fram-
tidsresan vill visa 
skogsindustrin ur tre 
perspektiv, nämligen 
att den är bredteknolo-
gisk, internationell och 
kretsloppsanpassad.

– Vi vill få eleverna 
att se nya möjligheter, 
vara lite nytänkande 
och bli innovativa i sitt 
eget tänkande, säger 
Johan Törner.

Framtidsresan har som mål 
att visa gymnasieeleverna 
att skogsindustrin är en 
framtidsbransch och sporra 
dem till att skaffa sig en bra 
utbildning, oavsett om det är 
en högskoleutbildning eller 
kanske en yrkesutbildning.

Under den tre timmar 
långa temadagen fick Ale 
gymnasiums elever besöka 
tre olika stationer; Piccadilly, 
Station Studio K och Fiber-
space. 

– Piccadilly Station visar 
det internationella perspek-
tivet från branschen och 
hålls på engelska. Eleverna 
får med hjälp av en så kallad 

Futureguide rita ut sin egen 
framtid. Fokus ligger på elev-
erna själva och deras framtid, 
säger Johanna Wiberg, en 
av ambassadörerna.

På den andra stationen, 
Studio K (K står för krets-
lopp), diskuterades vikten 
av att balansera miljö- och 
produktionsintressen på ett 
företag. Eleverna fick bilda 
ett företag där hälften av 
dem arbetade på miljöavdel-
ningen och andra hälften på 
produktionsavdelningen. En 
frågesport arrangerades där 
syftet vara att tjäna miljoner 
och få balansbrädan att väga 
helt jämt.

– Det spelar ingen roll hur 
många miljoner de tjänar om 
de inte kan få miljöintressen 

och produktionsintressen 
att väga jämt, säger Johan 
Törner.

I samband med åter-
samlingen blev det dags att 
avverka den tredje och avslu-
tande stationen. I Fiber-
space återspeglades bredden 
av yrkesgrupper som finns 
inom skogsindustrin, allt 
ifrån maskinförare till civil-
ingenjörer, processoperatö-
rer, tekniker, ekonomer med 
mera. Eleverna fick själva 
forska fram en produkt base-
rad på cellulosa och sedan 
med hjälp av ett rollspel utse 
en vinnare.

– När ungdomarna får 
forska fram egna lösningar 
finns det ingen hejd på 
kreativiteten, säger Johan 
Törner.

– Vi vill visa att skogsindu-
strin är en del av lösningen 
för att skapa ett hållbart sam-
hälle. Eleverna blir positivt 
överraskade av bredden inom 
skogsindustrin. Det finns så 
många spännande jobb och 
möjligheter, avslutar Törner.

Elever togs med på framtidsresaElever togs med på framtidsresa
– Fick uppleva skogsindustrin 
ur olika perspektiv

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Med en så kallad Futurguide 
fi ck eleverna rita ut sin egen 
framtid.

En av Skogsindustriernas ambassadörer, Johan Törner, talade om vikten av att balansera miljö- och produktionsintressen på 
ett företag. Natur- och teknikeleverna på Ale gymnasium lyssnade intresserat.

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se


