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Gör ditt val redan på lördag – fi ra Återvinningens dag!

På kommunernas återvinningscentraler slår vi ett extra slag för 
återanvändning lördagen den 18 september, med en rad olika aktiviteter 
och extra mycket personal på plats. 

Mer information hittar du på din kommuns hemsida, eller på www.renova.se.

Återvinningens dag arrangeras av Renova i samarbete med Ale, Göteborg, 
Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

LÅT OSS PRATA 
OM DELAKTIGHET
Alla ska vara delaktiga i 
samhället och få göra positiva 
insatser utifrån sin förmåga och 
sina intressen. Kommunen ska 
vara tillgänglig.

Hör av dig:  
britt.dovmyr@tele2.se

Britt Dovmyr

socialdemokraterna.se/harryda

Rådastocksvägen 1, Mölnlycke, 031-  88 08 20
0766-26 90 60, Hemsida: Lansfast.se

HÄRRYDA - SKÅRTORP - SJÖNÄRA VILLA
Trevligt & välhållet hus i insynsskyddat läge med mycket grönska. Kort 
promenadavstånd till Hornasjön. Endast 15 min med bil till korsvägen! 
Balkes Väg 4 
Boarea 66 m², 2 rum. 
Ansvarig mäklare Emil Johansson 0766-26 90 60 
Tomtarea 2 121 m² friköpt.

Vi har spekulanter över som söker bostad i ert område.

I lördags visade Mölnlycke bi-
odlarförening upp bisamhällen, 
informerade om bin och sålde 
honung vid Råda säteri.

Fredrik Persson har haft bin 
sedan 2006.

– Jag har nio kupor utspridda 
runt Mölnlycke.

På den nivån är det en hob-
byverksamhet. Inte ens Egon 

Andersson med 100 kupor kan 
leva på sina bin.

– För att leva på honungen 
måste man nog ha 200-220 ku-
por, säger Fredrik Persson.

Det behövs alltid fler biodlare.
– Det är en trend att fler bör-

jar med biodling, även kvinnor. 
Det är roligt att få en skörd och 
många tycker det är kul att ge 

grannen honung som delvis 
kommer från deras trädgård.

Även om biodling är en hobby 
för många gör bina stor nytta för 
samhällsekonomin.

– Man har sett att vid rapsfält 
och äppelodlingar kan skördarna 
öka med 15-20 procent när man 
skaffar bisamhällen, säger Fred-
rik Persson.

I trakterna runt Råda är det 
i huvudsak hallonblommor 
som bidrar till honungen, men 
även klöver, maskros, ljung (på 
hösten) och blandade arter från 
trädgårdar ingår i Mölnlyckeho-
nungen.
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HONUNGENS DAG. Fredrik Persson från Mölnlycke biodlarförening sålde hunungsprodukter.

Uppsving för lokala biodlare

Tävling ger elever pengakoll
I september startar en ny tävlingsomgång i Koll på cashen 
där skolelever ska få bättre koll på sin privatekonomi. I fjol 
lockade tävlingen 2 100 elever från 55 gymnasieskolor. 
Lärare har nu chansen att anmäla elever från sin skola till 
tävlingen.

Det är Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspek-
tionen som sedan tre år tillbaka driver projektet Koll på cas-
hen för att höja skolungdomars intresse för privatekonomi. 
Läs mer på webbplatsen www.kollpacashen.se. (TT Spektra)


