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CENTER VÄST

Ett företag inom ETV Energy group AB

GÖTEBORG/SÄVEDALEN

IVT Center Väst
Industrivägen 55, Sävedalen

Tel. 031-336 90 50
www.ivtcenter.se

Utanför Klädkällaren/Vikenvägen 35-Bohus

VÄRMEPUMPVISNING! 
Fredagen 31/5 kl 10.00-18.00 

Lördag 1/6 kl 10.00-15.00

Välkomna!
BESÖK VÅR FINA UTSTÄLLNINGSVAGN. 

DÄR HAR VI MÅNGA FINA ERBJUDANDEN FÖR 
DIG SOM FUNDERAR PÅ EN VÄRMEPUMP!

ÄLVÄNGEN. Nu på 
torsdag den 30 maj tar 
Ales gymnasieelever 
studenten.

Inför avslutningsda-
gen hölls i onsdags en 
framtidsdag på Lär-
lingsgymnasiet. 

Allt ifrån alkohol på 
studenten till sms-lån 
och entreprenörskap 
diskuterades. 

Studenten innebär ett 
avstamp. Från skolans värld 
tar eleverna klivet ut i vuxen-
livet med allt vad det innebär. 
En aktivitetsdag på temat 
framtid kom därför väl till 
pass och sistaårseleverna fick 
en hel del goda råd med sig 
på vägen. 

Kommunens drogföre-
byggare Thomas Berggren 
inledde med att prata om 
själva studentdagen. Han 
höjde ett varningens finger 
gällande alkohol.

– Vi kan väl enas om att 
alla ska få en fantastisk stu-
dent. Det är inte roligt att 
komma berusad och möta 
upp sina närmsta som är där 
för er skull. Där står kanske 
mormor och yngre syskon. 
Visa dem respekt. Det kan 
bli lite jobbigt dagen efter 
när man ska ringa och be om 
ursäkt, så utsätt inte er själva 
för ett taskigt läge. Tänk på 
att det är en lång dag och 
skolan är inte den sortens 
festplats, utan festen ska vara 
på kvällen. 

Många besök
Senare på dagen informerade 
Arbetsförmedlingen om hur 
det fungerar att skriva in sig 
hos dem och vilket stöd man 
kan få. 

Därefter kom Kjell 
Lundgren, bland annat 
projektledare för entrepre-
nörsutbildningen YEE, och 
pratade om entreprenörskap. 

Även näringslivschefen 
Jannike Åhlgren fanns på 
plats och fortsatte på samma 
linje med att berätta om hur 
det går till att starta eget 
företag. 

Sara Furulind och 
Camilla Herge från Han-
delsbanken fångade elever-
nas intresse när de berättade 
om bland annat sparande, 
bostadslån, sms-lån. 

– Det blev en väldigt 
lyckad dag och höjdpunkten 
var tjejerna från Handelsban-
ken. Eleverna satt som ljus 
och lyssnade, säger Carina 
Zito, kurator, som var glad 
över att man lyckades få med 
så många olika delar.

STARRKÄRR. Gå 
baklänges, skriva 
baklänges och sjunga 
baklänges. 

Det var några av ak-
tiviteterna som barnen 
på Starrkärrs förskola 
ägnade sig åt i Prästa-
lund i onsdags. 

Syftet var att upp-
märksamma Barnsä-
kerhetens dag.

Regnet föll över Prästalund i 
onsdags och förstörde start-
skylten gjord av papper, men 
barnen på Starrkärrs för-
skola var lika glada för det. 

Koncentrationen var hög 
när de påbörjade sin bak-
längesmarsch mot mållin-
jen. Dessförinnan hade de 
sjungit en baklängesvisa och 
skrivit sina namn baklänges, 
allt för att sätta fokus på att 
barn upp till cirka fyra års 

ålder ska sitta bakåtvända i 
bilen. 

Barnsäkerhetens dag den 
22 maj kom till 2009 på ini-
tiativ av Volvia i samarbete 
med NTF – Nationalfören-
ingen för Trafiksäkerhetens 
Främjande.

På förskolor runt om i 
hela Sverige firas dagen med 
baklängeslekar och pyssel 
med trafiktema. Baklänges-
marschen utgör höjdpunk-
ten och i år deltog närmare 
37 000 barn.  På Starrkärrs 
förskola har marschen 
arrangerats varje år ända 
sedan starten. 

Det applåderades och 
jublades när grupperna gick 
i mål och alla barnen klarade 
loppet med glans.

– Lyckad framtidsdag på Lärlingsgymnasiet

Goda råd inför studenten
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Thomas Berggren från Vakna höjde ett varningens fi nger gällande alkohol på studenten. 
”Visa respekt för era närmsta”, var uppmaningen. Carina Zito, kurator, tyckte att det blev en 
mycket lyckad dag. 
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– Starrkärrs förskola fi rade 
Barnsäkerhetens dag

Marscherade baklänges

Glada i regnet. Julia, Esther, Ella och Moa tyckte att bak-
längesmarschen var rolig.

Klara färdiga gå. Baklängesmarschen är en påminnelse om 
att barn upp till cirka fyra år ska sitta bakåtvända i bilen. 


