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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS ALEVÄGEN 14 BOAREA CA 72+47 M² / 3 ROK

TOMTAREA 1219 M² ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 KR

VISAS SÖ 21/9 13.00-14.00, ON 24/9 17.30-18.30

RING OCH BOKA MÄKLARE FREDRIK HELLBERG

TELEFON 0303-24 56 52

CHARMIG VILLA - NOL
Charmigt 30-talshus med en mix av gammalt och nytt. Stor

trädgård, låga driftkostnader samt närhet till goda

kommunikationer med buss eller tåg.

ADRESS SKOLVÄGEN 1B, VÅN 2/3 BOAREA CA 53 M²

2 ROK ACCEPTERAT PRIS 670 000 KR AVGIFT 3 495

KR/MÅN VISAS TO 18/9 17.30-18.15 RING OCH BOKA

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 2 ROK - BOHUS - CENTRALT
Välskött och renoverad lägenhet i populär förening. Centralt

läge. Smakfullt renoverad. Nära pendeln eller västtåget som

tar dig till Gbg på 15-20 min.

ADRESS VIKEN 175 BRUKSAREA  CA 597 M²

ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 KR VISAS RING OCH BOKA

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

LOKAL - BOHUS
Välhållen verkstads/kontors/lagerfastighet i expansiva Ale

kommun. Bruksarea om ca 597 kvm varav verkstad 345 kvm,

kontor 152 kvm och lager 100 kvm. Fastigheten säljs utan

att man tar över ett bolag. Friköpt tomtmark och grusad

parkering om ca 2 370 kvm. Bra läge längs E45.an med ca

15 min till Göteborg och 5 min till Kungälv.

VIASAT HD

VIAPLAY I BOXEN

Se dina program i boxen, mobilen, 
surfplattan eller datorn!

UPPLEV VIASATS UTBUD  
6 MÅNADER FRITT
Beställ nu och få hela Viasats utbud fritt i 6 månader (värde 3259 kr).  
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr i 24 månader.

 
 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

Upplev hela Viasats utbud fritt i 6 månader (korthyra om 169:- tillkommer).  
Därefter väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra). Total 

avtalstid 30 månader. Minsta totalkostnad 6289:-
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Supererbjudande!

ALLT INGÅR!
SAMSUNG 32”  LED TV

ingår för 0 kr, ord pris 2990 kr!

Supererbjudande!

ALLT INGÅR!
HD-Box & parabol 0 kr (värde 3490:-)

Installation 0 kr (värde 1350:-)
Startavgift 0 kr (värde 695:-)

32” Samsung LED-TV 0 kr (värde 2990:-)

SISTA  

CHANSEN!SISTA  

CHANSEN!

ALE. Föräldrar som 
skjutsar sina barn till 
skolan i bil är ett snabbt 
växande fenomen.

Av den orsaken ge-
nomförs nu utmaningen 
”På egna ben” där Ale 
kommun deltar.

– Klasser i årskurs 4-6 kan vara 
med i en tävling där eleverna 
samlar poäng genom att gå, 
cykla eller åka kollektivt till 
skolan, säger Caroline Rund-
löf, energi- och klimatrådgiva-
re i Ale kommun.

Det fi nns många orsaker 
till att skjutsa barn, även om 
skolvägen inte alltid är lång. 
Det vanligaste skälet beskrivs 
ofta med att det är mest prak-
tiskt för familjen för att få ihop 
livspusslet och att föräldrarna 
tycker att vägen till skolan är 
farlig. 

– I Ale kommun har vi på 
senare tid investerat mycket 
pengar i nya gång- och cykel-
vägar i projektet ”Säkra skolvä-

gar”. I en del fall där vi inte har 
kunnat bygga nytt har vi sett 
till att bredda befi ntliga gång- 
och cykelvägar. Vi ser också 
över så gatlyktor fungerar, tar 
bort träd som skymmer sikten 
och så vidare, förklarar Linda 
Henningsson på sektor Sam-
hällsbyggnad.

Att skjutsa sina barn anses 
också i en del fall vara ett sätt 
att visa engagemang. Den-
na omsorg har dock negativa 
aspekter.

– Trängseln ökar vid skolor-
na och farliga situationer upp-
står när föräldrar lämnar sina 
barn med bil på platser som 
inte är dimensionerade för en 
stor mängd biltrafi k. Det är 
inte ovanligt att parkering sker 
på trottoaren, så att barn som 
kommer gående eller cyklande 
tvingas ut i gatan, säger Linda 
Henningsson.

Det går att minska skjutsan-
det och ”På egna ben” ska upp-
muntra fl er barn att gå, cykla 
eller åka kollektivt till skolan.

– Det handlar om att för-

ändra ett invant beteende. De 
barn som går eller cyklar till 
skolan får gratis motion vilket 
främjar folkhälsan. Dessutom 
är det bra ur miljöhänseende, 
säger Linda Henningsson.

”På egna ben” pågår under 
fem veckors tid. Fem mellan-
stadieklasser har anmält sitt in-
tresse till den tävling som just 
nu pågår i Ale kommun.

– Läraren har anmält sina 
klasser och ansvarar sedan för 
de poängkort som rapporteras 
in på webbsidan. Klasserna 
tävlar om etapp- och slutpriser, 
berättar Caroline Rundlöf.

Vad säger ni till de 
föräldrar som ändå måste ta 
bilen?

– Skjutsa bara halva vägen. 
Det är bättre att barnet går en 
del av sträckan än ingen alls 
och det blir färre bilar runt 
skolan. Samåkning är också 
ett alternativ eller varför inte 
”vandrande skolbussar” där 
vuxna kan turas om att prome-
nera med skolbarnen. 

JONAS ANDERSSON

– Skjutsning ett växande fenomen
Utmaningen ”På egna ben” syftar till att barn ska ta sig till skolan på egen hand genom att gå, 
cykla eller åka kollektivt.

”På egna ben”


