
ALAFORS. Totalt samla-
des 268 ton batterier in 
i hela Sverige.

757,5 kg av dessa 
kom från årskurs 4 i 
Ahlafors Fria skola.

Håll Sverige Rent har 
defi nitivt lyckats lära en 
generation hur batte-
rier ska hanteras när de 
tjänat ut.

Batterijakten är en stor mil-
jöinsats. Många gamla bat-
terier ligger och skräpar i 
de svenska hushållen. Håll 
Sverige Rent engagerar lan-
dets elever i årskurs fyra att 
samla in dem. I potten häg-
rade i år en klassuppsättning 

med surfplattor, men dessa 
hamnade i Norrland där vin-
nande klasser samlat in 1455 
kg respektive 2193,5 kg bat-
terier.

Batterikunskap
Nu har det inte bara varit 
att samla in batterierna. Det 
har också handlat om att lära 
sig ta hand om dem och vad 
som händer om de hamnar i 
naturen.

– Knapp- och litiumbatte-
rier till exempel måste man 
tejpa så de inte läcker. De 
är brandfarliga, infomerar 
Yrsa. 

Insamlingen har ägt rum 
under tre veckor och bat-
terierna har lämnats in hos 
Clas Ohlson i Göteborg.

– Eleverna har varit helt 
suveräna och visat ett jätte-

stort intresse. De har all an-
ledning att vara stolta även 
om det inte blev några surf-
plattor denna gång. De har 
i alla fall visat att de tillhör 

några av Sveriges bästa bat-
terijägare, säger lärare Pia 
Ekelund.

Med 757,5 kg insamlade 
batterier hamnade Ahlafors 

Fria skola på 27:e plats i Sve-
rige och tredjen bäst i Västra 
Götaland.
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Nyfiken på 
lärlingsutbildning? 

Tisdagen den 13 maj  
kl 17-18.30 inbjuds Du  
till en ytterligare träff kring 

lärlingsutbildning.

Hjärtligt välkomna!!!

Hålstensvägen 6  
i Älvängen

0303-74 94 90

- Smartaste  

vägen till jobb!

Effektiva 
batterijägare

NÖDINGE. 250 kommu-
nala sommarjobb har 
lottats ut i Ale.

Jobben är varierande 
och kan vara allt från 
sommarmusikant till 
lägerledare på Krokhol-
men.

– I år fi ck de sökande 
presentera sig själv och 
sina önskemål lite mer 
ingående, vilket ska 
underlätta matchningen, 
säger Jörgen Östman, 
enhetschef på arbets-
marknadsenheten i Ale.

Lottningen skedde digitalt 
med Omsorgs- och arbets-
marknadsnämndens ordfö-
rande, Boel Holgersson 
(C), som ytterst ansvarig. Av 
de 250 sommarjobben var 
101 reserverade för en prio-
riterad målgrupp ungdomar. 
I denna grupp ingick bland 
andra de som sökte förra 
året och inte fi ck chansen att 
jobba. Årets sommarjobbare 
ska vara födda 1997-98 och 
totalt var det 430 som sökte.

– Det är en något lägre 
siffra än i fjol och det tolkar 
jag som positivt. Det bör 
tyda på att konjunkturen är 
på väg upp och att fl er har 
fått sommarjobb i näringsli-
vet, säger Jörgen Östman.

I samband med sin an-
sökan har ungdomarna fått 
önska i vilken kommundel 
de helst vill placeras i, under 
vilken period och inom vilket 
verksamhetsområde. Dessut-
om fi ck de skriva lite om sig 
själva.

– Vi hoppas att detta ska 
göra att fl er hamnar rätt di-
rekt. Skulle man känna att 
man är helt felplacerad kan 
man alltid önska om att få 
byta, säger Lillie Östlund.

Ett av sommarjobben i år 
kommer vara att få doku-
mentera och intervjua årets 
feriearbetare. Några kom-
mer också att få jobba som 
sommarmusikanter och un-
derhålla på kommunens äld-
reboenden.

– Som vanligt har som-
marlägret på Krokholmen 
varit populärt att söka till, 
men också kontorsjobb har 
stått högt i kurs. Det är bland 
annat upphandlingsenheten 
som behöver hjälp med att 
sortera, scanna och arkive-
ra handlingar, säger Daniel 
Norlander.
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KLÖVERSJÖ

Sommar-
jobben 
utlottade

SOMMARJOBB

Antal: 250

Antal sökande: 430

Ersättning: 65 kr/timme + 

12% semesterersättning.

Populärast: Lägerledare på 

Krokholmen.

Sommarjobben sker under 

tre veckor i tre olika peri-

oder, vecka 25-27, 28-30, 

31-33.

VAKNAS JUBILEUMSFÖRESTÄLLNING
PREMIÄR SÖN 18 MAJ KL 19
TEATERN, ALE GYMNASIUM

HÄLJERED. Vikinga-
gården håller stängt i 
sommar.

Personalen är slut-
körd och behöver vila.

Nu försöker Kultur- 
och fritidsnämnden be-
gränsa verksamhetens 
uppdrag.

Ale Vikingagård i södra Äl-
vängen har en bred verk-
samhet. Det är inte bara ett 
turistmål under sommarhal-

våret, utan också en plats för 
arbetsträning och personer i 
arbetsmarknadsåtgärder. Ale 
kommun har två heltidsan-
ställda som ska leda det dag-
liga arbetet och planera för 
det som komma skall. Vikin-
gagården tar också emot stu-
diebesök, arrangerar före-
tagsgillen, bröllop och andra 
event. Det fi nns med andra 

ord många strängar på lyran.
– Det har varit en an-

strängd situation länge på 
vikingagården. Verksam-
heten skulle självklart behö-
va mer pengar, men vi har 
inte kunnat prioritera det. 
Vi kan också konstatera att 
uppdraget är väldigt splitt-
rat och bidrar självklart till 
att personalen känner sig 

sliten. Det måste vi se över 
nu. Vi för en bra politisk 
dialog över blockgränsen 
och jag tror det hade varit 
bra om vi kunde enas om en 
samsyn på vikingagården. 
Jag tror vi måste fokusera 
verksamheten och inse att vi 
inte kan göra allt samtidigt. 
Åtminstone inte med de re-
surser som vi idag förfogar 
över , säger Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M).

Tråkigt besked
För en tid sedan meddelade 
verksamhetschef, Michael 
Svensson, att personalen 
på vikingagården är så an-
strängd att verksamheten 
inte kan hållas öppen i som-
mar.

– Ett tråkigt besked, men 

personalen är det viktigaste 
vi har och då är det bara att 
acceptera fakta, säger Isabell 
Korn.

Resurserna kan möjligtvis 
bli större i framtiden. Paral-
lellt utreder nämligen kom-
munledningen möjligheten 
att anlägga en campingplats 
vid vikingagården. Detta ska 
medföra ett bättre underlag 
och en högre besöksfrek-
vens.

– Länsstyrelsen stoppade 
arbetet med detaljplanen 
eftersom marken vi vill an-
vända inte har utretts grund-
ligt. Här kan fi nnas värde-
fulla fynd och därför måste 
vi genomföra en fullständig 
utredning. Det saknas cam-
pingalternativ i Göta älvda-
len så det är något vi tror 
mycket på, avslutar Isabell 
Korn.
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Vikingagården stänger i sommar

Batterijägare. Årskurs 4 i Ahlafors Fria Skola deltog i den batterijakt som organisationen Håll Sve-
rige Rent arrangerat i vår. Totalt samlades 268 ton in i hela Sverige, varav 757,5 kg kom från Ala-
fors miljöhjältar. Den prestationen placerade dem på tredje plats i Västra Götaland.
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