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Vigerne Invest

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Visning
söndag 13 okt

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 1 vid Backa Säteri Golf

Balkong i söderläge

VA, Värme, TV, Tele,
Bredband ingår i  

Nu bygger vi klart Green Village vid Keillers 
damm.  För dig som är snabb att teckna 
avtal finns det pengar att spara. Ni som 
tecknar er för en 2:a, 3:a eller 4:a innan 15:e 
okt 2013, bor 12 månader kostnadsfritt  
utan Brf. avgift. (begränsat antal)

Vi har öppen visning söndagar kl. 13-15. 

Kontakta M2, 031-10 58 80  
för personlig visning.

12 MÅNADER 
KOSTNADSFRI BRF. AVGIFT

NÖDINGE. Äppelgårdens 
förskola, som i våras 
certifi erades för grön 
fl agg, fortsätter nu 
sitt arbete med hållbar 
utveckling.

Som en kickstart på 
temat kretslopp hölls 
i onsdags en temadag 
fullspäckad med kluriga 
aktiviteter.

Hur kan man återvinna 
tyger? Varifrån kommer 
mjölet? Hur bildas vattenen-

ergi?
Det var några frågor som 

barnen på Äppelgårdens 
förskola fick svar på under 
kretsloppsdagen i onsdags. 

Vid sex olika stationer 
fick de prova sig fram för 
att förstå hur allt hänger 
samman. 

– Tanken är sedan att 
barnen själva ska få vara med 
och påverka vad vi ska jobba 
med inom området, säger 
pedagogen Anna Lövgärd.

Grön flagg, som drivs av 

stiftelsen Håll Sverige rent, 
är både ett verktyg och en 
certifiering. Arbetet utgår 
från sex olika teman, varav 
kretslopp är ett av dessa.

Äppelgårdens förskola 
arbetade tidigare och livsstil 
och hälsa och först till våren 
är det dags för ett nytt tema.

Alla rätt. Oliver, Elvira, Ella och Tina gissade rätt på var mjölet, äggen och smöret kommer 
ifrån.

– Hållbar utveckling i fokus på Äppelgårdens förskola

Lekfullt på kretsloppsdag

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Färgglatt pyssel. Felix och Ines pillade ner piprensare i plastfl askor och testade sedan vad 
som hände när man drog med en magnet på utsidan.


