
VECKA 20         NUMMER 19|10

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS KATTLEBERG 220 BOAREACA 134+125 M²/ 6 ROK

TOMTAREA 6552 M² ACCEPTERAT PRIS 1 450 000 KR

VISAS ON 21/5 17.30-18.30 RING /MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

VILLA SAMT TOMT - ÄLVÄNGEN
Nu finns chansen att förvärva detta trevliga hus tillsammans

med en avstyckad och lättbyggd tomt intill. Detta öppnar

upp möjligheter för den som vill ha en stor tomt, kanske

bygga nytt eller för att sälja tomten separat. Huset är i

behov av renovering och har äldre standard invändigt.

KILANDA. Hultasjöns bad-
plats har via parkförvalt-
ningen i Ale kommun fått 
ett rejält ansiktslyft. Ett antal 
hundra tusen kronor har in-
vesterats i att göra området 
mer gästvänligt.

– Vi har schaktat ut och 
gjort i ordning den yta som 
är mellan bryggan och de 

gamla omklädningsrummen. 
Där har vi lagt ut tonvis med 
sand, som med all säkerhet 
kommer att uppskattas av 
barnfamiljerna. Terrängen 
är lite svårbemästrad, men 
resultatet blev riktigt bra, 
säger parkchef Anders Al-
fredsson.

– Hultasjön är utan tvekan 

en av kommunens absolut 
populäraste badplatser som-
martid. Det känns jättebra 
att vi nu har förbättrat till-
gängligheten ytterligare och 
vi hoppas att alla gäster ska 
vara nöjda med det arbete 
som gjorts, avslutar Anders 
Alfredsson. 

JONAS ANDERSSON

Badplatsen vid Hultasjön har rustats upp inför kommande badsäsong.

Ansiktslyft för Hultasjöns badplats
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NÖDINGE. I tisdags var 
barnen på Äppelgårdens 
förskola ute och plocka-
de skräp.

Försedda med blå 
plasthandskar och gula 
påsar från organisatio-
nen Håll Sverige Rent 
gav de sig ut i skogsom-
rådet bredvid förskolan.

En hel del saker 
som inte hör hemma i 
naturen togs upp, bland 
annat godispapper, 
snusdosor och glas.

I runt 80 procent av Sveriges 
kommuner fi nns det Grön 

Flagg-certifi erade skolor 
och förskolor. Äppelgårdens 
förskola är en av dem. Grön 
Flagg bygger på ett hand-
lingsinriktat arbete inom oli-
ka teman som konsumtion, 
vattenresurser samt klimat 
och energi.

– Att engagera oss i 
Skräpplockardagen ser vi 
som ett naturligt inslag i 
Grön Flagg-arbetet, för-
klarar förskollärare Victor 
Sahlin.

112 barn fördelat på sex 
avdelningar deltog i skräpp-
lockningen som dessvärre 
fi ck genomföras i regn och 
kyla. Humöret var emeller-

tid på topp hos barnen när 
de gav sig ut på skräpjakt i 
naturen.

– Titta här! Det är ett ci-
garettpaket. Det slänger vi i 
påsen, förklarade en av elev-
erna från avdelning Larven.

Efter en stunds intensivt 
arbete väntade återsamling 
vid förskolan. Väl inne i vär-
men fi ck barnen sin belöning 
– en tatuering med Håll Sve-
rige Rent-symbolen.

– Alla på Äppelgårdens 
förskola är med på tåget när 
det gäller miljöarbetet. Bar-
nen är goda ambassadörer, 
avslutar Victor Sahlin.

JONAS ANDERSSON

På jakt efter skräp. Barnen från avdelning Larven hittade en hel del saker som inte hör hemma i 
naturen.

– Ett naturligt inslag i Grön Flagg-arbetet 
Äppelgårdens barn samlade skräp
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SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 


