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ALE/LILLA EDET. Lilla 
Edet och Ale är två av mer 
än 65 svenska kommuner 
där invånarna kan tävla i att 
pendla grönare under perio-
den 1 september till den 22 
oktober. 

Utmaningen Pendla grö-
nare – Commute greener – 
bygger på en Facebookapp 
där vem som helst gratis kan 
gå med, utmana sig själv och 
sina vänner och vinna fi na 
priser.

– Det här är en tävling 
som både utmanar dig och 
ger dig enkla alternativ för 
hur du kan göra din egen 
pendling grönare, säger He-
lena Grimm, miljöplanerare 
i Lilla Edets kommun. 

Commute Greener är en 
app där man kopplat till sitt 
Facebookkonto får konkret 
stöd i att pendla miljövän-
ligare, till exempel genom 

förslag på busstider, samåk-
ning och cykelrutter. Appen 
riktar sig i första hand till 
bilpendlare. Man får statistik 
över sitt pendlande, exem-
pelvis kostnader, koldiox-
idutsläpp och kalorier. När 
man registrerar sig får man 
ange hur man brukar resa till 
jobbet och får sedan poäng 
för förbättringar i sitt pend-
lingsbeteende. 

– Vi tror att det ska vara 
ett bra stöd såväl som en kul 
sporre till att byta ut sina res-
vanor till ett miljövänligare 
och hälsosammare alternativ 
än att köra bil, säger Helena 
Grimm.

Deltagarna kan också ut-
mana sina Facebookvänner 
i olika tävlingar, exempelvis 
den som nu pågår i både Lil-
la Edets kommun och Ale 
kommun.

– Intresset nationellt har 

varit jättestort. Väldigt kul 
att så många kommuner vill 
vara med! säger Maria Ols-
son, projektkommunikatör 
på Energikontoren Sverige. 

– Det visar att vi ligger rätt 
i tiden med den här utma-
ningen. Många människor 
vill byta till grönare pend-
lingsvanor, men vet inte rik-
tigt hur.

Tävlingar i Commute 
Greener ordnas på kommu-
nal, regional och nationell 
nivå i hela Sverige under 
perioden 1 september-22 
oktober. Nationellt kan man 
bland annat vinna en cykel-
resa värd 10 000 kronor eller 
en vikcykel att ta med på kol-
lektivtrafi ken.

Deltagarna i Ale kom-
muns utmaning tävlar även 
om kollektivtrafi kkortet Re-
gionen Runt i 30 dagar.

JONAS ANDERSSON

Utmaningen Pendla grönare pågår till och med den 22 oktober och är en tävling somordnas på 
kommunal, regional och nationell nivå.

Pendla smartare – vinn cykelresa!

NÖDINGE. Europeiska 
Trafi kantveckan är 
avslutad.

Det förekom aktivite-
ter samtliga dagar.

Störst intresse tilldrog 
sig Trafi kantdagen på 
Ale Torg i lördags.

Gratis cykelservice, testa el-
cykel och segway samt cykel-
korgsloppis. Det var några av 
programpunkterna när Ale 
kommun bjöd in till Trafi -
kantdagen.

Servicekillarna som fanns 

på plats för att se över Ale-
bornas cyklar hade fullt upp. 
En som tog tillfället i akt var 
Nour, 8 år från Nödinge.

– Jättebra, tyckte Nour 
som bland annat fi ck däcken 
pumpade och kedjan smörjd.

Loppisen ägde rum vid 
Ale Kulturrum där besö-
karna passade på att avnjuta 
medhavd picknick.

Representanter från kom-
munen medverkade för att 
ta in synpunkter på kommu-
nens gång- och cykelvägar.

JONAS ANDERSSON

Nour, 8 år från Nödinge, fick sin cykel servad på Ale Torg i lördags.

Testa segway kunde man göra 
på Trafikantdagen i Nödinge. 

Trafi kantdagen på Ale Torg

opel.se

LAGERRENSNING! FRÅN 149 900 KR.

Astra Active är utrustad med smart teknik, som uppvärmd 

läderratt och farthållare. Och den tål att jämföras, inte minst 

med sina tyska konkurrenter. Mycket utrustning, lägre pris och 

samma unika tyska kvalitet gör den till ett enkelt val. 

 Välkommen och provkör så skänker du dessutom 100 kr 

till Världens Barn.

ASTRA ACTIVE

Pluspaket 5 900 kr
Ord. pris 9 700 kr

Elektronisk klimatanläggning (ECC)
Mittarmstöd fram
Parkeringssensor bak

Passa på!Spara25 000 krOpel Astra Active

fr. 149 900 kr

Ord. pris 174 900 kr

Fullutrustad med b

Uppvärmd läderratt

Farthållare

Färddator

Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100 km. CO
2
 utsläpp blandad körning 99-159 g/km.  

Bilarna på bilden är extrautrustade. Tillägg Sports Tourer 8 000 kr. Priserna gäller modellår 14. 5 års nybilsgaranti 

består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda garantin gäller upp till 100 000 km).  
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Köp en Subaru

och var med i

utlottningen av en

i vinter med oss!

4x4 KÖRSKOLA

En ny jaktkompis?
En trygg vän i alla väder...

Från 254.900:-

I samarbete 
med JG-Jakt

Köp en ny Subaru av oss, 

få 5000:- 
i presentkort i friluftsbutiken JG-Jakt!

ÄVENTYRSBILEN!


