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STRÖM. Miljöminister 
Lena Ek (C) gästade 
Solvägens förskola i 
tisdags eftermiddag.

Under sitt drygt 
timslånga besök mötte 
hon förskolepersonal, 
verksamhetschefer och 
lokala företrädare för 
Centerpartiet.

Mötet handlade om 
regeringens strategiska 
arbete för en giftfri var-
dag med speciellt fokus 
på barns miljö.

Lena Ek har ett förfl utet som 
EU-parlamentariker, men 
sitter sedan tre år tillbaka 
som miljöminister i reger-
ingen. I förra veckan kom 
hon till Lilla Edets kommun 
och att det blev en visit på 
en förskola var ingen tillfäl-
lighet.

Jästen i degen
– Jag besöker en eller två för-
skolor varje vecka. Ni som 
sitter här är jästen i degen 
och som ser till att budska-
pet om en giftfri vardag med 
fokus på barns miljö sprider 
sig, förklarade Lena Ek och 
vände sig till förskoleperso-
nalen och dess ledning.

Mätningar som gjorts på 

fl era förskolor i landet visar 
på en alltför hög halt av hor-
monstörande ämnen. Orsa-
ken fi nns i närmiljön.

– Bildäcksgungor är ett 
exempel, pärlplattor ett 
annat där det fi nns farliga 
mjukgörare. Andra exempel 
är gamla telefoner och dato-
rer, förklarade Lena Ek.

– Det är viktigt att infor-
mationen sprider sig i lan-
dets kommuner, att vi får till 
en diskussion om problemet. 
Det handlar om kunskaps-
spridning, säger Lena Ek.

Dialogen uppskattades av 
båda parter och Lena Ek för-
klarade syftet med regering-
ens intentioner om en giftfri 
vardag.

– Det är inte bara en mil-
jövinst, i grund och botten är 
det en folkhälsofråga. Upp-
maningen till er är att ni ska 

ta ett steg i taget, konstate-
rade Lena Ek och uttryck-
te samtidigt en önskan för 
framtiden.

– Då ska det vara enklast, 
billigast och roligt att vara 
miljövänlig.

Miljöminister Lena Ek besökte Solvägens förskola på Ström i tisdags. Här flankeras hon av sina 
partivänner Annika Qarlsson och Julia Färjhage.

Miljöministern
besökte förskola

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 9/9 kl 19.00

i Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna

Välkomna!
Styrelsen

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 Minska barngruppernas storlek i förskola och 
fritids  - införa ett maxtak för gruppernas 
storlek.

 Garantera valfrihet i barnomsorgen genom ett 
utökat vårdnadsbidrag eller barnomsorgspeng.            

 Fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.

 Nytt äldreboende i Älvängen.

 Plats på äldreboende efter begäran.

 Bättre kvalitet på äldres mat och måltider.

 Ge äldre rätt att välja äldreomsorg, färdtjänst 
och hemlevererad mat.

 Anhörigstöd skall förbättras och 
vidareutvecklas.

 Duktiga lärare skall ha en bra lön.

 Nytt bibliotek i Älvängens centrum.

 Öka och förbättra föreningsstödet.

 Mer gång- och cykelvägar i Ale t.ex Alafors-
Starrkärr-Hultasjön.

 Fler näridrottsplatser och spontana motionsytor 
i Södra och Norra delarna.

 Ökad tillgänglighet till Göta Älv.

Det här vill Kristdemokraterna göra i Ale

Ale
www.ale.kristdemokraterna.seJonatan Sundéen Ingrid Hellberg Sune Rydén

Lastbryggan på Bohusskolans 
baksida spärrades av under ons-
dagsnatten och torsdagsförmid-
dagen. Polisen anhöll en person 
misstänkt för våldtäkt. Under av-
spärrningen arbetade polisen 
med att säkra tekniska bevis. Ut-
redning pågår.

Misstänkt 
våldtäkt i 
Bohus Ring Hörsellinjen 

0771-888000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att
höra?
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