
HÅLANDA. Barnkullens 
förskola har haft tema 
konsumtion.

Det är ett led i arbe-
tet för Grön Flagg.

– Vi jobbar på att bli 
certifierade, förklarar 
förskollärare Linda 
Knutsson.

En särskild byteshylla har 
skapats på Barnkullens för-
skola där föräldrar kan lämna 
begagnade prylar av olika 
slag, som bland annat kläder, 
skor, leksaker och hushållsar-
tiklar.

– Titta här är en bäbishak-
lapp, säger Wilma.

Tanken med byteshyl-
lan är att saker som anses 
vara förverkade i ett hem 
kan komma väl till pass hos 
någon annan.

– Har man inte lämnat 
något går det ändå bra att 
plocka till sig saker, betonar 
Linda Knutsson.

Syftet är att involvera såväl 
barn som föräldrar i försko-
lans Grön Flagg-arbete och 
framtida certifiering.

– Barnen är väldigt enga-
gerae i vårt miljöarbete och 
tycker det är roligt. Det är 

lätt att fånga deras intresse, 
förklarar Linda.

De saker som eventuellt 
blir kvar på byteshyllan efter 
den här veckan kommer att 
transporteras till Röda Kor-
sets second hand-butik i Älv-
ängen.

– Då passar vi på att göra 
ett studiebesök hos Röda 
Korset, avslutar Linda 
Knutsson.

Gå ner i vikt
redan till jul!
Gå ner i vikt 
redan till jul!

Xtravaganza har utvecklat ett smart, 
viktminsknings-program som är enkelt att följa. 
Vi har 30 platser i november!

Nol 13 november 
Kungälv Rollsbo 14 november
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En byteshylla har upprättats på Barnkullens förskola som ett led Grön Flagg-arbetet. Elin, 
William, Liam och Wilma visar upp saker som har lämnats in av föräldrarna.

– Ett led i miljöarbetet
Byteshylla på Barnkullens förskola

I HÅLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Flygplansveckor pd Kia!

Lcgg till Komfortpaket12.900 kr  
ORD. PRIS 25.000 KR

ORD. PRIS FRDN 189.900 KR

 Kampanjpris frdn
169.900 kr  

1,4 CRDi ACTION ORD. PRIS FRDN 193.900 KR

Apollo
reserabatt

10.000 kr
gcller vid kup av

 en 

Kia cee d eller 

Kia Carens

*

Vdra provkurningsbilar har landat! Kom in i helgen och ta 
en dktur sd fdr ditt barn en leksak frdn Disneys nya film 

Flygplan. Kuper du en Kia cee3d eller Kia Carens 
sd fdr du 10.000 kr i rabatt pd en resa med 
Apollo*. Dessutom har vi stor teckningstcvling 
med biobiljetter till familjen som pris.
Vclkommen

Kia.com

* Villkor fur Apollo erbjudandet: Gcller resor till Mythos Beach pd Rhodos, Grekland och Playitas pd Fuerteventura, Spanien. Rabatten gcller pd resor som 
bokas senast den 16 februari 2014. Avresa under maj, juni, augusti och september 2014. Bokning avser minst 2 personer i ordinarie bcdd. 
Erbjudandena gcller t.o.m 30e November 2013  och kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar frdn 
Kia Motors Sweden AB. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia cee d: 3,7  6,6 l/100 km. CO2-utslcpp 97  149 g/km. Kia Carens: 4,9  7,1 l/100 km. 
CO2-utslcpp 129 164 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Lokala prisavvikelser kan furekomma. Bilarna pd bilderna kan 
vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel. Provkurningspresenten delas ut sd ldngt lagret rccker.
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