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NÖDINGE. Skoljoggen är 
Sveriges största löparar-
rangemang för barn och 
ungdomar och arrangeras 
varje höst i skolorna runt 
om i landet. Varje år deltar 
närmare en halv miljon unga 
i Skoljoggen, som 2014 ar-
rangerades för 32:e gången. 
Nya Da Vinciskolan deltog 
för första gången.

– Skoljoggen utgjorde 
också det första gemensam-
ma arrangemanget för våra 
högstadieelever, som slagits 
samman från Kyrkbyskolan 
och Himlaskolan, berättar 
idrottslärare Tobias Hans-
son.

H ö g s t a d i e e l e v e r n a 
sprang, joggade eller gick 
en slinga om drygt tre ki-

lometer i Dammekärr. Ett 
antal elever sprang två varv 
och deltog i den tävling som 
utlysts.

– Fantastiska förutsätt-
ningar med strålande sol-
sken. En kanondag på alla 
sätt, sammanfattade Tobias 
Hansson.

JONAS ANDERSSON
Högstadieeleverna på Da Vinciskolan genomförde Skoljoggen i vackert höstväder.

Skoljoggen i Dammekärr

BOHUS. Nu på lördag, den 
27 september, är det åter 
dags för Bytardagen – dagen 
då återanvändning står i fo-
kus.

Att återanvända är ett 
miljövänligt och enkelt sätt 
att minska avfallsmängder-
na. På Sörmossens återvin-
ningscentral i Bohus kan du 
på Bytardagen skänka saker 
som du inte längre behö-
ver och byta till dig något 
”nytt”. Samtliga återvin-
ningscentraler i elva kom-

muner i Västsverige håller 
öppet denna lördag och på 
de flesta håll tar man in extra 
personal för att öka servicen 
och svara på allmänhetens 
frågor. 

– Avfallets miljöpåverkan 
är det många som pratar om, 
men den största miljöpåver-
kan för en produkt är oftast 
vid nyproduktion. Kan man 
återanvända istället för att 
producera nytt finns sto-
ra miljövinster att hämta, 
samtidigt som vi minskar 

avfallet, säger Viktoria Ed-
vardsson, hållbarhetschef på 
Renova.

Avfallsminskning och 
återanvändning är de två 
översta stegen i EU:s avfall-
strappa och därmed miljö-
mässigt bättre alternativ än 
exempelvis materialåtervin-
ning. 

Många återvinningscen-
traler samarbetar idag med 
hjälporganisationer som tar 
emot saker för återanvänd-
ning och Bytardagen är ett 

sätt att ytterligare sätta fokus 
på de övre stegen i trappan. 

– Vi kommer att finnas 
utanför bommarna på Sör-
mossen med ett särskilt bord 
där du kan lämna prylar du 
inte längre behöver och sam-
tidigt byta till dig något som 
du själv behöver. Besökarna 
behöver således inte dra sitt 
ÅVC-kort om man enbart 
vill delta i Bytardagen, sä-
ger Carina Åberg, renhåll-
ningschef i Ale kommun.

JONAS ANDERSSON

Utanför bommarna till Sörmossens återvinningscentral i Bohus 
arrangeras Bytardagen nu på lördag. Återanvändning står i 
fokus för arrangemanget.

Bytardagen – med återanvändning i fokus!

Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller vid köp av ny bil mellan 2014-05-
01 och 2014-08-31 eller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna är extrautrustad.

BILAB DEAL!Dragkrok, Farthållare, CD-stereo, Bluetooth, Höjdinställbart säte.5.900:-

Tel förs: 0303-62 090, www.bilab.se
Öppet: mån-fre 9-18

GRÖNNÄS. Fullt ös utlovas 
på Grönnäs Kök & Bar till 
helgen.

På lördag intar nämligen 
Backlights scenen.

– Rockmusik när den är 
som bäst, intygar krögaren 
Razvan Ionescu.

Backlights är ett lokalt 
band som synts i många oli-
ka sammanhang under det 
senaste året. Nu gästar de 
Grönnäs Kök & Bar.

– Vårens trubadur- och 
rockkvällar var välbesökta 

och oerhört uppskattade. 
Det var fullt i restaurangen 
vid samtliga tillfällen och vi 
hoppas naturligtvis att in-
tresset ska hålla i sig.

– Backlights har gästat oss 
en gång tidigare och det var 
i samband med vårt 1-årsju-
bileum i mars. Då upplevde 
vi en härlig stämning och nu 
ser vi fram emot en favorit 
i repris, avslutar Razvan Io-
nescu.

JONAS ANDERSSON
Backlights bjuder in till rockfest på Grönnäs Kök & Bar nu på lördag.

Rockfest
på Grönnäs
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