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SKEPPLANDA. Årskurs 
fyra på Alboskolan ger 
järnet för att samla in så 
många använda batte-
rier de bara kan.

I Batterijakten tävlar 
de mot skolklasser från 
hela Sverige om första-
priset: Surfplattor till 
hela klassen. 

Ända sedan tävlingsstarten 
den 19 mars har Alboskolans 
fyror knackat dörr och kon-
taktat olika företag i jakten 
på använda hushållsbatterier. 

Ju fl er de samlar in desto 
större chans att vinna Bat-
terijakten – en tävling som 
syftar till att öka elevernas 
kunskap om återvinning, 
kretslopp och hur vi kan bli 
bättre på att tillvarata jor-
dens resurser. 

– Innan vi lägger de i tyg-
påsar måste man först tejpa 
polerna för att de inte ska 
läcka batterisyra. Sedan saka 
alla batterier lämnas in hos 
Clas Ohlson, berättar Jose-
fi na Signell. 

Kalle Tjomsland cyklade 
runt i Färdsle där han bor och 
knackade dörr. 

– De fl esta blev bara glada 
över att bli av med sina gam-
la batterier. 

Det är med ett brinnande 
engagemang som eleverna 
berättar om alla nya kunska-

per de fått under täv-
lingens gång. 

– I batterier fi nns 
det klicksilver som 
kan påverka njurar, 
tarmar, skelettet och 
mörkersynen på ett 
dåligt sätt, säger 
Colin Evander och 
Wilma Gustafsson 
tillägger:

– Jag visste inte 
att man skulle tejpa 
polerna innan man 
lämnar batterierna 
till återvinning. Det 
var tur att vi tog med oss 
en skrinda när vi gick och 
samlade in, annars hade vi 
aldrig kunnat få med oss alla 
batterier. 

Ahlafors fyra
Sanna Molin poängterar att 
hela kretsloppet påverkas.

– Vi måste vara rädda 
om naturen. Om kvicksilv-
ret kommer ut i naturen 
och djuren äter det kan vi 
människor också få i oss det.

Snart går lasset med bat-
terier till Clas Ohlson där de 
först ska vägas in. Den klass 
som lämnat in fl est batterier 
i vikt per elev vinner täv-
lingen och Alboskolan siktar 
högt. 

En annan skola i Ale som 
nått framgångar i tävlingen 
är Ahlafors fria skola som 
just nu ligger på fjärde plats 

på Västra Götalands 
topplista. 

Vinnaren offentliggörs på 
Batterijaktens hemsida efter 
den 9 april. 

JOHANNA ROOS

Batterisamlare. Sanna Molin, Wilma Gustafsson, Josefina Signell, Colin Evander och Kalle Tjoms-
land i årskurs fyra på Alboskolan kämpar vidare i Batterijakten. 

– Alboskolan kämpar på i Batterijakten
Hård kamp om batterierna
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lansforsakringar.se

Ring mig på 0303-24 56 44
Andreas Östling, Kundrådgivare Bank och Försäkring

Vi försäkrar fl est båtar
i landet, bli en belåten
båtkund du också!

BATTERIJAKTEN

Batterijakten går ut på att 

samla in så många använda 

batterier som möjligt. Den 

klass som lämnat in fl est 

batterier i vikt per elev 

under tävlingsperioden 

vinner. Alla elever i den 

vinnande klassen får var sin 

surfplatta.

Batterijakten arrangeras av 

organisationen Håll Sverige 

rent i samarbete med Varta 

och Clas Ohlson

Tävlingen pågår mellan den 

19 mars och 9 april.

Vill du veta vad
din bostad är värd?
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ALE. Arbetslösheten 
minskade något i febru-
ari månad, sett till ung-
domar såväl som hela 
åldersspannet 16-64 år. 

I Ale minskade antalet 
arbetslösa ungdomar 
och ungdomar i pro-
gram från 223 till 229. 

En minskning av arbetslös-
heten skedde under februari 
månad, både i Ale och Lilla 
Edet såväl som hela riket. 

Ungdomsarbetslösheten 
minskade mest, i Ale med 
0,3 procentenheter och i Lil-
la Edet med 0,6. 

Sett till alla arbetslösa 

mellan 16 och 64 år blev 
minskningen marginell, 
med 0,1 procentenhet i båda 
kommunerna.

Från och med den 7 april 
kommer aleungdomar mel-

lan 16 och 17 år att kunna 
söka de 250 feriejobb som 
erbjuds i kommunens regi. 
Sommarjobben lottas sedan 
ut den 24 april. 
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Snart dags för feriejobb
– Minskad ungdomsarbetslöshet i februari

ARBETSLÖSHET

Arbetslösa ungdomar (18-24 
år) i februari 2014 i % (janua-
ri månad inom parantes)
Kungälv: 7,1 (7,0) 

Lerum: 9,3 (10,0)

Ale: 14,1 (14,4)

Lilla Edet: 19,9 (20,5)

Alingsås: 16,4 (16,5)

Göteborg: 13,5 (14,0)

Hela riket: 16,2 (16,6)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
februari 2014 i % (januari 
månad inom parantes)
Kungälv 3,5 (3,6) 

Lerum: 3,7 (3,8)

Ale: 6,2 (6,3)

Lilla Edet: 8,4 (8,5)

Alingsås: 7,5 (7,7)

Göteborg: 9,1 (9,2)

Hela riket: 8,5 (8,6)
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