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HÅLANDA. Det var en 
stor dag på Barnkullens 
förskola i onsdags.

Förskoleeleverna 
klappade händerna när 
Grön Flagg hissades.

– Vi har fått fl aggan 
för att vi hjälper natu-
ren, förklarar Matilda.

Håll Sverige Rents Grön 
Flagg är både ett verktyg och 
en certifi ering. Över 2 500 
skolor och förskolor är an-
slutna till Grön Flagg. Dessa 
skolor och förskolor utgör 
Grön Flagg-nätverket, vilket 
gör det till det största nätver-
ket för skolor och förskolor 
inom hållbar utveckling i 
Sverige. 

– Vi är naturligtvis jätte-
glada och stolta för den här 
certifi eringen. I arton måna-
der har vi jobbat med tema 
konsumtion. Vi har deltagit 
på skräpplockardagar, ordnat 
bytardagar, återanvänt kar-
tonger och gjort ett mjölk-
hus där barnen kan leka, be-
rättar förskolechef Pernilla 
Olsson.

– Barnen är oerhört enga-
gerade och miljömedvetna. 
Dikena runt förskolan är 

de renaste som fi nns i hela 
Hålanda, det vågar jag lova, 
skrattar Pernilla.

Tidigare i veckan fi rades 
Grön Flagg med grönsaker 
och dipp. När fl aggan gick i 
topp på onsdagsförmiddagen 
visste jublet inga gränser. 
Förskoleeleverna och perso-
nalen förenades i raketen.

JONAS ANDERSSON

Grön Flagg ska just till att hissas på Barnkullens förskola i Hå-
landa.

Elin, Alicia och Thea i den lek-
stuga som tillverkats med 
hjälp av återanvända mjölk-
kartonger.

– Barnkullens förskola certifi erade
Grön Flagg hissad i Hålanda

ÄLVÄNGEN. Ale kom-
muns bostadsmarknad 
växer så det knakar.

Kommunen är väldigt 
attraktiv att fl ytta till, i 
alla fall om man fråg-
ar fastighetsmäklare 
Lennart Olsson som 
jobbat mer än 30 år i 
branschen.

– Vi har stor efterfrå-
gan men ett litet utbud 
just nu, säger han.

Fastighetsbyråerna i Ale säl-
jer fl er bostäder än någon-
sin. Byggandet av motorväg 
och pendeltåg har gett Ale 
ett lyft och den förbättrade 
kommunikationen till Gö-
teborg får många att bosätta 
sig i kommunen.

– Försäljningen har verk-
ligen ökat och vi upplever ett 
tryck som vi aldrig tidigare 
gjort, säger Lennart Olsson.

Han arbetar på Fastig-
hetsbyrån i Älvängen. Hos 
dem är det främst barnfamil-
jer som köper bostäder, men 
hos Länsförsäkringar är det 
tvärtom. 

– Hos oss är det många 
studenter som köper lägen-
heter i Bohus och Surte. Vi 
är ju förvisso inte störst på 
marknaden i kommunen och 
det är väl en av anledning-
arna till att vi inte säljer så 
många villor, säger Lasse 
Knavig, mäklare hos Läns-
försäkringar fastighetsför-
medling i Nödinge.

Det fi nns en stor konkur-
rens mellan mäklarbyråerna i 
Ale, men det är ingen nack-
del säger Lennart Olsson.

– Vi som tillhör en större 
kedja vilar på en stabil grund. 
Vi har precis anställt en mäk-

lare till och skulle gärna vilja 
ha in fl er. Vi är faktiskt un-
derbemannade just nu, säger 
han.

I kommunen är det främst 
två orter som säljer bäst, Nö-
dinge och Älvängen. Anled-
ningen till detta är det cen-
trala läget.

Bra utbud
– Här fi nns också ett bra ut-
bud av service och handel, 
samt närheten till pendeltå-
get, säger Daniel Eriksson, 
mäklare på Svensk fastig-
hetsförmedling i Nödinge.

I mindre orter såsom 
Skepplanda och Alvhem är 

det betydligt svårare att sälja 
bostäder.

– Ju längre ut på lands-
bygden man kommer desto 
längre blir säljprocessen. 
Skepplanda är ett exempel 

på en ort som kan växa. Om 
man skapar underlag för fl er 
affärer och gör orten mer 
attraktiv så kommer vi ga-

ranterat att sälja mer där, sä-
ger Lennart Olsson.

Ale som kommun skulle 
kunna förbättra sin attrak-
tionskraft ytterligare om 
man frågar Lennart Olsson. 
Han anser att skolan är nå-
got som måste bli bättre och 
som i många fall får folk att 
fl ytta.

– Skolan är viktig för att 
vi ska sälja bostäder. Idag 
är kvalitén inte bra och folk 
fl yttar till och med ifrån Ale 
av denna orsak, säger han.

VIKTOR KARLSSON

Fler fl yttar till Ale

Lennart Olsson, mäklare på Fastighetsbyrån i Älvängen, har aldrig upplevt ett liknande tryck på 
bostadsmarknaden i Ale. Efterfrågan är stor, men utbudet dessvärre mycket litet.

Försäljningen 
har verkligen 
ökat, det tar 
mer fart än vad 

det någonsin gjort inna-
naljplanändring pågår.
LENNART OLSSON
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För mer information kontakta Stefan Hansson på m2, 031-10 78 04
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