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När vi räknat alla pengar 
som kommit in, och alla 
som vi uppskattat skulle 
komma in efter den 4 
oktober, blev det 140 514 
kronor. Tack alla som har 
hjälp till att nå detta fantas-
tiska resultat!

En stor del av dessa 
pengar har kommit in via 
våra insamlingsbössor. 
Bössor som någon gått runt 
med vid något evenemang 
eller som stått uppställda 
någonstans. Andra har vi 
fått in på lotterier, teater-
fika, serveringar, loppisar, 
secondhandförsäljning, 
basarer, konserter, föräld-
ramöten, företagsannonser, 
auktioner, kollekt och 
mycket annat.

Det pågår en tävling 
mellan kommunerna vem 
som ger mest per person. I 
år var det Sorsele som vann 
med otroliga 109.92 kr/
person, god tvåa blev Öck-
erö med 61.21 kr och trea 
Gnosjö med 57.23 kr. 

När vi jämför oss med 
kranskommunerna runt 
Göteborg, då ligger Ale 
bra till med 4,99 kr/person, 
Kungälv 2.36 kr, Mölndal 
3.90 kr, Partille 5.03 kr och 
Härryda 2.84 kr.

I vår grupp ”Världens 
Barn i Ale” har vi represen-
tanter från Lions, PMU, 
Svenska kyrkan och Röda 
Korset. Varje organisation 
har sina aktiviteter för att få 
in pengar men ibland hjälps 
vi åt. Vi sålde bland annat 
fika vid tre teaterföreställ-
ningar på Gymnasiet under 
våren och det inbringade 8 
000 kr.

Det finns ju många fler 
organisationer i Världens 
Barn-familjen och tillhör du 
någon av dessa så är du väl-
kommen att vara med i vår 
grupp. Det är väldigt roligt 
att jobba med personer från 
olika organisationer och jag 
tror att vi inspirerar varan-
dra. Vi har ju alla samma 
mål. Att samla in pengar 
och ge Världens Barn ett 
bättre liv och en framtid.

Nytt för i år var när Jean 
Altun utmanade tre stora 
företag EKA, Alebyggen 
och Klädkällaren och 
fick dem att gå upp för 
Alebacken och samtidigt 
skänka pengar.  Det var 
cirka 130 personer som gick 
och många fikade efteråt i 
klubbstugan. Den utma-
ningen gav 21 524 kr till 
Världens Barn. Vilket vi är 
mycket tacksamma för!

Insamlingen pågår hela 
året ut och vi hoppas att vi 
ska få in ännu mer pengar 
till Världens Barn. 

Söndagen före första 
advent, när det är som 
mörkast och tråkigast, 
kommer vi att

 ”Gå för Världens Barn”. 
Vi går i Alafors (Furustu-
gan), Nödinge (Damme-
kärr) och Bohus (Jen-
nylund).  Man går precis så 
långt/kort man vill och sen 
kan man fika i respektive 
klubbstuga. 

Återigen ett stort tack till 
er alla!

Världens Barn i Ale

140 514 kronor
till Världens Barn

NOL. Lovisa Torstensson 
vann, som ensam delta-
gande tjej, skoltävlingen 
för unga yrkesförare 
i Skövde och kvalifi-
cerade sig därmed till 
yrkes-SM i Malmö 2016. 

– Det var en kul grej. 
Jag hade verkligen inte 
förväntat mig att vinna, 
säger hon. 

Den 21 oktober ägde den 
fjärde deltävlingen för unga 
yrkesförare rum i Skövde. 
Tillsammans med 16 andra 
elever från olika gymna-
sieskolor runt om i landet 

tävlade Lovisa Torstensson, 
19, från Ale kommun. 

Eleverna fick under 
tävlingen visa prov på 
yrkesskicklighet genom 
en rad olika moment som 
lastsäkring, manövrering 
med lastbil, distributionsbil 
och truckkörning. Lovisa 
Torstensson lyckades bäst 
med de olika momenten och 
kammade hem vinsten.  

2016 kommer hon att 
delta i yrkes-SM i Mal-
mö, med chans till vidare 
avancemang till EuroSkills 
(yrkes-EM) samma år. 

Lovisa Torstensson går 
nu tredje året på transport-
programmet på Bräckegym-
nasiet i Göteborg. Dit bytte 
hon under andra gymnasie-
året från Naturbruksgymna-
siet i Dingle, eftersom hon 
ansåg att yrkesutgången var 
bättre bland yrkeschaufförer 
jämfört med naturbrukare. 

– Jag är väldigt glad att 
jag tog beslutet att byta sko-
la, säger Lovisa Torstensson.

Intresset för att arbeta 
som yrkeschaufför har ökat 
bland unga tjejer de senaste 
åren. Det är fortfarande en 
bransch som domineras av 
killar, men antalet tjejer på 

transportprogrammen runt 
om i landet ökar. I Lovisa 
Torstenssons klass är idag en 
fjärdedel tjejer. 

Att allt fler satsar på en 
utbildning inom yrket tror 
Lovisa Torstensson beror på 
att arbetet idag inte kräver 
samma fysiska förutsättning-
ar som tidigare. 

– Idag görs fler arbets-
uppgifter med hjälp av ex-
empelvis truckar och kranar. 
Dessutom har lastbilarna 
utvecklats. 

Tjejer efterfrågas även 
i större utsträckning på 
arbetsmarknaden. Något 
som Lovisa Torstensson tror 
beror på att tjejer är mer 
försiktiga i sitt arbetsutfö-
rande jämfört med killar. 
Hon menar att många killar 
har en hel del att lära av 
tjejer när det kommer till 
noggrannhet i utförandet av 
olika arbetsuppgifter.

– Jag är mycket noggrann 
av mig och frågar hellre en 
gång för mycket för att se 
till så att det blir rätt från 
början. Killar kör på mer 
och då är det lättare att det 
blir fel. 

SM i Malmö känns i 
nuläget ganska avlägset. 

Trots detta har Lovisa Tor-
stensson tänkt en del på den 
kommande tävlingen. Hon 
hoppas kunna få in en annan 
körvana innan det är dags 
för SM-tävlingen.  

– Jag har även pratat med 

mina lärare som lovat att 
jag får komma och träna på 
skolan inför tävlingen, även 
om jag då redan har slutat 
gymnasiet. 

MATILDA SÄDÅS
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Lovisa Torstensson har kvalificerat sig vidare till yrkes-SM i 
Malmö 2016. 

Lovisa Torstensson klar för yrkes-SM

 ÄLVÄNGEN. Minime-
ringsmästarna utmanar 
fem hushåll i lika många 
kommuner att minimera 
sina avfallsmängder.

Ale har antagit ut-
maningen och söker nu 
deltagare som vill vara 
med.

– Utvärderingen av 
projektet blir en mått-
stock för kommunens 
fortsatta arbete med att 
minimera mängden av-
fall, säger renhållnings-
chef Carina Åberg.

A2020 är namnet på den av-
fallsplan som finns för Göte-

borgsregionen. Den antogs 
av Ale kommun i januari i år. 

– Nu pågår arbetet med 
att ta fram en kommun-
specifik bilaga, en lokal av-
fallsplan. I den ska det ingå 
lokala mål och aktiviteter, 
förklarar Carina Åberg.

I A2020 föddes idén till 
Minimeringsmästarna. Syf-
tet är att fem familjer i res-
pektive kommun genom 
vägledning och utbildning 
under 2015 ska minimera 
sitt avfall.

– Bland annat kommer vi 
att ordna med föreläsningar 
för att på så sätt öka kunska-
pen hos deltagarna, säger 
Carina Åberg.

Förhoppningen är att få 
en spridning på deltagarna, 
alltifrån ensamhushåll till 
flerfamiljshus.

– Allt från studenter till 

pensionärer skulle man kun-
na säga. Det enda vi önskar 
av deltagarna är att de ska ha 
ett genuint intresse för ut-
maningen som väntar dem. 
Eventuell utrustning till-
handahåller vi. Någon form 
av uppskattning är också att 
vänta för deltagarna när pro-
jektet är till ända, säger Ca-
rina Åberg.

Ansökningstiden går ut 
sista november och Minime-
ringsmästarna startar upp i 
januari 2015.

– Information finns på 
kommunens hemsida och 
de som är intresserade av att 
delta i projektet är välkomna 
att mejla mig, säger Carina 
Åberg.

Att avfallsminimera är det 
översta steget i EU:s avfall-
strappa. Att se till att avfall 
inte skapas är det första vi 
kan göra att minska vårt av-
fall.

– Minskade avfallsmäng-
der ger miljövinster i form av 
lägre energibehov, effektiva-

re resurshantering och min-
dre utsläpp av växthusgaser, 
avslutar Carina Åberg.

FOTNOT. Bakom projektet Minime-
ringsmästarna står Borås Energi och 
Miljö, Ale kommun, Framtiden, Göte-
borg stad, Härryda kommun, Lerum 
kommun, Tjörn kommun och Öckerö 
kommun. Arbetet koordineras av Gö-
teborgsregionens kommunalförbund, 
GR med stöd från Västra Götalands-
regionen.

JONAS ANDERSSON

– Initiativ för att minska avfallsmängden

Söker deltagare till
Minimeringsmästarna

AVFALLSTRAPPAN

1. Förhindra att avfall 

skapas, så kallad avfallsmi-

nimering.

2. Återanvänd material.

3. Återvinn material.

4. Utvinn energi genom 

förbränning.

5. Deponera, det vill säga 

lägg på soptipp.

Trappan visar en hierarki 

för i vilken ordning olika 

metoder för att behandla 

avfall bör användas. Den 

grundar sig på EU-direktiv 

och är en metod för att 

uppnå EU:s miljömål.

LOVISA TORSTENSSON

Ålder: 19 år

Bor: I Nol tillsammans med 

sin pojkvän.

Gör: Studerar tredje året på 

Bräckegymnasiets trans-

portprogram i Göteborg.

Intressen: Djur. Har själv 

två hundar, en katt och flera 

höns. Rider på fritiden.

Yrkesdröm: Att köra anlägg-

ningstransport.

Aktuell: Kvalificerat sig till 

yrkes-SM i Malmö 2016.

Deltagare söks nu till Minime-
ringsmästarna, ett projekt för 
att minska avfallet.

Renhållningschef Carina Åberg.
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