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SURTE. Under 2013 
skänkte svenskarna 
rekordmycket pengar 
via tioårsjubilerande 
Biståndsknappen hos 
Coop.

I år kommer Ale på 
plats 107 på listan över 
vilka kommuninvånare 
som skänker mest av 
panten.

– Det är oerhört 
glädjande att aleborna 
väljer att panta sina 
burkar och fl askor i den 
utsträckning som de gör. 
Det är bra för miljön. 
Att så många dessut-
om väljer att trycka på 
Biståndsknappen är ett 
extra plus, säger Sari 
Laesker, butikschef på 
Coop Surte.

I Ale skänks 1,76 kronor 
av varje pantad hundralapp 
till bistånd. Det placerar 
kommunen på plats 107 
i Sverige. Tillsammans 
skänkte kommuninvånarna 
pant till ett värde av 5 403 
kronor. Det motsvarar 271 
nya träd i Afrika där Vi-sko-
gen arbetar.

– Vi vill rikta ett varmt 
tack till alla som trycker på 
Biståndsknappen i Ale. För 
bara tjugo pantade kronor 
kan en bonde i Afrika plan-

tera ett nytt träd. Det ger 
en bättre miljö, inkomster, 
pengar till barnens skola, 
och skydd mot klimatför-
ändringarnas effekter, säger 
Katarina Andersson, in-
samlingschef på Vi-skogen.

Mest generösa med pan-
ten i Sverige är invånarna 
i Vaxholms kommun – här 
skänks närmare sju kronor av 
varje pantad hundralapp till 
bistånd. På andra plats kom-
mer de fem senaste årens etta 
Lidingö och därefter Vadste-
na. Bästa län är Stockholm, 
följt av Uppsala och Jönkö-
ping. Topplistor nedan.

Tillsammans med andra 
givmilda kunder runt om i 
landet bidrog invånarna i Ale 
till nytt rekord för Bistånds-
knappen – som fyller tio år 
i år. Under 2013 skänktes 

totalt åtta miljoner kronor. 
Det är 100 000 kronor mer 
än året före och den högsta 
noteringen sedan knappen 
introducerades 2004.

– Det är enormt glädjande 
att så många trycker på Bi-
ståndsknappen. Förra årets 
pantpengar motsvarar 400 

000 nya träd i Afrika, räk-
nar vi från starten rör det sig 
om nära tre miljoner träd. 
Planterade i rad skulle det 
räcka hela vägen från Ale till 
Kenya, säger Katarina An-
dersson, insamlingschef på 
Vi-skogen.

JONAS ANDERSSON

Sari Laesker, butikschef på Coop Surte.

Rekordmycket pant till bistånd

BISTÅNDSKNAPPEN

Sedan starten har kunderna 

som trycker på Bistånds-

knappen skänkt 58,9 miljoner 

kronor till Vi-skogen och We 

Effect (före detta Kooperation 

Utan Gränser), som delar 

lika på pengarna. Beloppet 

motsvarar 2 945 000 nya 

träd eller stöd till drygt 30 

000 familjer i östra Afrika där 

Vi-skogen arbetar.

Biståndsknappen fi nns i 

585 Coop-butiker över hela 

landet. Senaste tillskottet är 

på Gotland som fi ck sin första 

Biståndsknapp i november 

2013.

För tjugo pantade kronor kan 

en bonde i Afrika plantera ett 

nytt träd, som ger en bättre 

miljö, inkomster och pengar 

över till barnens skola.

Under cirka ett års 
tid har vi arbetat med att 
tydliggöra och stärka barns 
empati genom, värdegrund, 
matematik, språk, natur, 
teknik och skapande med 
hjälp av sagan om ”vän-
nerna i kungaskogen” med 
tillhörande handdockor 
och musik. Genom året har 
vi följ de olika karaktärer 
ekorre, igelkott, kanin, räv, 
älg, skata och papegoja. I 
varje djurs medverkan har 
vi fått möta olika budskap 
som lett till refl ektioner, 
tankar, och lösningar. Det är 
viktigt att vara snälla emot 
varandra och inte lämna nå-
gon utanför, hur vi bemöter 
varandra, samarbete och 
delaktighet. 

När vi var klara med 
första boken och vännernas 
kompiskoja så var barnen 
sugna att göra en egen 
kompiskoja på avdelningen. 
De fi ck rita ritningar och 
förklara hur de ville ha den, 
vad som behövdes, vilket 

material, vilka verktyg och 
hur stor den skulle vara. Vi 
fi ck brädor, spik och färg av 
föräldrar, men också ett tack 
till Beijer i Älvängen som vi 
fi ck stor hjälp av. Vi har nu 
tillsammans mätt, sågat, spi-
kat, skruvat, målat, sytt gar-
diner och gjort en fl agga till 
kojan och den står nu klar 
Vi har haft invigning med 
musik, hissa fl aggan, klippa 
bandet och äta popcorn. 

Genom demokratiskt 
röstande med hjälp av deras 
personliga dockor gjorde 
vi tydliga stapeldiagram 
inför varje moment där det 
valdes, färg, tyg och vilka 
grupper som barnen delades 
i. Det blir en tydlig över-
blick för varje barns del i en 
undersökning, med många 
matematiska begrepp och 
språkförståelse. 

Nu väntas mycket rol-
lekar, samspel och fantasi i 
den populära kojan som de 
är mycket stolta över. 

Barn och pedagoger på avdelning Mattisborgen på Storgårdens 
förskola.
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– Alebor pantade 
ihop 271 nya träd
i Afrika
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Det är vi
som är
Axelssons!

Stor och fräsch 3:a i bra 
förening!

Pris 960.000:- som utgångspris.
Visas 30/3 och 2/4.
Solstrålegatan 22. 

Läns- 

mansgå
rden

Unikt radhus i toppskick!

Kärrvvägen 2. 

Nol

Gedigen 70-talsvilla med  
två garage

 

Visas 30/3

Skepplan
da

Charmigt hus med gott om 
plats! 

Pris 2.290.000:- som utgångspris.

Brobacken 6. 

Alafo
rs


