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NÖDINGE. Sweden Emi-
lia Romagna Network 
(SERN) är ett nätverk 
av svenska offentliga 
organisationer och 
italienska organisatio-
ner från regionen Emilia 
Romagna.

Ale kommun deltar i 
energiprojektet 50/50.

– Det syftar till att 
minska energianvänd-
ningen med hjälp av 
ett förändrat beteende, 
säger kommunens ener-
gi- och klimatrådgivare 
Caroline Rundlöf.

Äppelgårdens förskola har bli-
vit utsedd att medverka i pro-
jektet och erfarenheterna ska 
man sedan dela med sig av till 
övriga verksamheter i kommu-
nen.

– Projektet, som är EU-fi-
nansierat via Intelligent Energy 
Europe, pågår fram till som-
maren 2016, förklarar Caroline 
Rundlöf.

Energimöten hålls en gång i 
veckan. Tio barn (3-4 år) träffar 
personal och driver projektet 
framåt i det som kallas energi-
barngruppen.

– Vi har valt den här barn-
gruppen eftersom den kom-

mer att vara med under hela 
projekttiden, säger förskole-
chef Agneta Lindfors. 

Lokaltidningen fanns med 
när det fjärde energimötet hölls 
på fredagseftermiddagen. Bar-
nen berättade entusiastiskt om 
sina kunskaper inom det aktu-
ella ämnet, som de införskaffat 
via pedagogiskt material från 
bland annat Utbildningsradion.

– Vattenkraft, vindkraft och 
solkraft är exempel på energi-
källor, förklarar barnen.

Om ett år ska Äppelgårdens 
förskola rapportera in sin ener-
giförbrukning för att jämföra 
med motsvarande period året 
innan.

– Det finns små energitju-
var lite varstans. Vattenkranen 
är ett tydligt exempel, stand 
by-produkter ett annat. Att få 
in ett energispartänk redan i 
förskoleåldern är positivt ur 
alla hänseenden, säger Caroline 
Rundlöf.

SERN kommer att sam-
manställa rapporten och räkna 
ut hur stor energibesparing 
Äppelgårdens förskola lyckats 
göra.

– Det ska omsättas i kronor 
och ören. 90 procent av kost-
nadsbesparingen tillfaller den 
aktuella skolans verksamhet, 
avslutar Caroline Rundlöf. 

JONAS ANDERSSON

Energi- och klimatrådgivare Caroline Rundlöf.

Energibarngrupp på 
Äppelgårdens förskola
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NÖDINGE. Lördagen 
den 7 mars arrangeras 
lokal UKM-festival i Ale 
Kulturrum.

Sista chansen att 
anmäla sig är söndagen 
den 1 mars.

– Ju fler deltagare 
desto bättre och roli-
gare, konstaterar John 
Lindvall.

Sigrid Larsen Karlsson, 
Linn Costa, Johan Duar-
te, Pierre Nordefjäll och 
John Lindvall utgör arrang-
örsgruppen för den lokala 
UKM-festivalen.

– Vi välkomnar alla ung-
domar i åldern 13-20 år som 
vill synas på den här festiva-
len. Det är allt som har med 
kultur att göra. Det kan vara 

dans, teater, poesi, trolleri 
och så vidare. Förra året var 
majoriteten av de anmälda 
bidragen kopplade till mu-
sik, i år hoppas vi kunna få 
en större bredd på arrange-
manget, säger Pierre Norde-
fjäll.

Det är gratis anmälan och 
det är fullt möjligt att ställa 
upp inom olika genrer.

– Själv tänker jag att ställa 
ut konstverk samtidigt som 
jag ska uppträda med ett 
band, förklarar Sigrid Larsen 
Karlsson.

Arrangörsgruppen ordnar 
med all teknisk utrustning 
och ser till att det råder ord-
ning och reda under festival-
dagen, som inleds på efter-
middagen.

– Det här är en jättebra 
möjlighet att skaffa sig scen-

vana och få uppträda inför 
publik, säger Johan Duarte.

En urvalsgrupp utser de 
inslag som får plats i region-
festivalen i Alingsås. Senare 
arrangeras en fyra dagars 
riksfestival i Helsingborg 
med UKM-deltagare från 
hela landet.

JONAS ANDERSSON

Bjuder in till UKM
– Lokal festival i Nödinge

Arrangörsgruppen för den lokala UKM-festivalen, som äger rum i Ale Kulturrum lördagen den 7 
mars. Stående från vänster: John Lindvall, Johan Duarte, Pierre Nordefjäll. Sittandes från vänster: 
Linn Costa och Sigrid Larsen Karlsson.

UNG KULTUR MÖTS 

På UKM:s lokalfestival som 

arrangeras i Nödinge 7 mars 

får alla vara med. Anmälan 

görs på kulturungdom.se/

ukm. UKM Regionfestival 

äger rum i Alingsås 30-31 

maj. UKM Riksfestival 

arrangeras i Helsingborg, 

22-25 juni.
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NÖDINGE. Det har ny-
ligen byggts nya om-
klädningsrum i Nödinge 
idrottshall. 

Nu väntar ytterligare 
upprustning av hallen.

Nya väggar, golv och 
tak står på agendan.

Nödinge idrottshall har 
länge hört till inventarierna 
hos Kyrkby- och Nödinge-
skolan. Nyligen genomför-
des en större renovering av 
hallens omklädningsrum och 
ytterligare ombyggnationer 
är nu nödvändiga. Detta an-
ser Kultur- och fritidsnämn-

den som nu investerar 6,5 
miljoner kronor för att rusta 
upp hallen.

– Efter handbollssäsongen 
så kommer renoveringarna 
att börja. Vi ska ha nya vägg-
ar, nytt tak och nytt golv, sä-
ger Klas Arvidsson, fritidsin-
tendent i kommunen.

Kultur- och fritidsnämn-
den grundar sitt beslut i att 
takkonstruktionen måste gö-
ras om. Idag utsätts taket för 
fuktangrepp och har således 
tagit skada och nämnden är 
enig om att en renovering 
måste genomföras.

– Det här kommer att bli 
bra för skolorna och fören-

ingarna som använder hal-
len. Vi tror på det här, säger 
Arvidsson.

Förutom takrenovering-
en kommer man även byg-
ga sittplatser till en läktare 
i hallen samt en vikvägg. 
Renoveringen kommer att 
påbörjas till sommaren.

VIKTOR KARLSSON

Nödinge idrottshall renoveras – igen

Nödinge idrottshall.

ÖPPET HUS på Green Village  i helgen
Välkomna till  

Keillers damm i Surte  
Lördag och söndag  

kl 12:00-14:00

Vi visar våra radhus på 159 kvm, 
våra 4:or på 105 kvm och  
3:or på 88 kvm alla med  
terrasser på 30-34 kvm.

Kontakta gärna vår mäklare  
Ulla Andersson på m2 för personlig 

visning. 072-309 31 00.


