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Arrangeras av:

LÖRDAG 25 MAJ
KL 11.45

START: ALE TORG

ANMÄLAN!
Föranmälan vuxen 100 kr

Föranmälan barn 50 kr

SÄTTS IN PÅ BANKGIRO: 
Glöm inte ange namn och adress på 

deltagarna ni anmäler.
Efteranmälan kan ske på plats, 

vuxen 150 kr, barn 75 kr.

Ale Torgs Knattelopp

3-10 år, start kl 11

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung
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Gemensam uppvärmning kl 10:45

Medalj till alla barn!
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2013

Loppet är 5,4 km
Gemensam 

uppvärmning kl 11.30

NÖDINGE. Efter ett års aktivt arbete 
på temat ”livsstil och hälsa” har 
Äppelgårdens förskola certifi erats 
för grön fl agg av stiftelsen Håll 
Sverige rent. 

Nu fortsätter arbetet med 
hållbar utveckling, nu med fokus på 
kretslopp.

Den gröna flaggan, som barnen på 
Äppelgårdens förskola nu kan stoltera med, 
är ett bevis på ett lyckat arbete med hållbar 
utveckling som innefattar såväl miljötänk 
som hälsosam livsstil. 

Aktiviteter som dans till musik, hoppa 
på studsmatta och springa hinderbanor har 
ingått i det aktiva arbetet, liksom att odla 
egen zucchini som barnen fått vara med och 
tillaga. Grön flagg som drivs av stiftelsen 
Håll Sverige rent är både ett verktyg och 
en certifiering som utgår från sex olika 

teman, däribland ”livsstil och hälsa” som 
Äppelgården valt att arbeta med under ett år. 

– Syftet är att öka lusten att röra på sig, 
skapa god kamratskap, att kunna slappna 
av och även bli medveten om vad man äter. 
Vi försöker få in en bra livsstil med allt vad 
det innebär och tanken är att allt vi gör ska 
vara hållbart i längden. När vi nu ska börja 
på nästa tema, ”kretslopp” kommer vi försöka 
att få barnen ännu mer delaktiga och på ett 
tydligare sätt koppla aktiviteterna till grön 
flagg. Det blir lättare nu när vi har fått flaggan, 
säger Anna Lövgärd, förskolepedagog. 

Utifrån förskolans rapportering till 
stiftelsen bedöms arbetet och när målen 
uppfyllts blir man godkänd. 

I utlåtandet från det första året får 
Äppelgården beröm för sitt kreativa arbete 
och det stora engagemanget hos personalen 
som smittar av sig på barnen. 

JOHANNA ROOS

Godkänt arbete. William, Felix, Meja, Tyra och Ella visade, tillsammans med 
förskolepedagogen Anna Lövgärd, upp den gröna fl aggan som är ett bevis 
för ett aktivt arbete med hållbar utveckling. 

FÖRSKOLOR I ALE MED 
GRÖN FLAGG:
– Barnkullens förskola, Hålanda
– Båtsmans förskola, Älvängen
– Nordgärdets förskola, Surte
– Äppelgårdens förskola, Nödinge

Äppelgården hissar grön fl agg

Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?

Fastighetsbyrån Ale / 0303-746 250 / ale@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Utgångspris: 1 495 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 100 kvm, biarea: 53 kvm
Tomt: 5 951 kvm
Byggt: 1945
Adress: Vadbacka Övre 330
Visas sön 19/5 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-3708 till 72456 för
beskrivning

Med ett mycket vackert läge
finner du den här trivsamma 1 1/2
plansvillan. Fritt och lantligt
beläget, i natursköna
omgivningar. Stor härlig tomt som
är avstyckningsbar. En villa med
stor potential! Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3708.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 2 795 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 154 kvm, biarea: 30 kvm
Tomt: 1 900 kvm

Byggt: 1992
Adress: Skönningared 390
Visas sön 19/5 14.30-15.30 och tis 21/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2625 till 72456 för beskrivning

Mycket fin exklusiv enplansvilla med garage. Med högt vackert läge och fin utsikt. Välskött och påkostad
villa smakfullt inrett. Stort fint vardagsrum med burspråk och med en fin kakelugn. Fin altan, plan lättskött
trädgårdstomt. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2625.

SKEPPLANDA

Accepterat pris: 1 795 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 113 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 235 kvm
Energiprestanda: 97 kWh/kvm år
Byggt: 1972
Adress: Vårlöksvägen 29
Visas sön 19/5 15.30-16.15
och mån 20/5 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-3671 till 72456 för
beskrivning

1½-planshus i ett populärt
barnvänligt område.Närhet till
dagis och skolor. Här finns ett
renoverat kök och badrum, ett
mysigt vardagsrum med
ryggåstak och en barnvänlig
trädgård. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3671.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 3 195 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 162 kvm, biarea: 24 kvm
Tomt: 2 083 kvm

Byggt: 2004
Adress: Skönningared 391
Visas ons 15/5 17.30-18.30 och sön 19/5 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-3786 till 72456 för beskrivning

I omtyckta Skönningared kan vi nu erbjuda en riktig pärla!
Mycket fin, välbyggd, arkitektritad och platsbyggd enplansvilla som sticker ut. Ljusa fina färger.Vidsträckt
utsikt över åker och äng. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-3786.

SKEPPLANDA


