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DRAGNINGSLISTA
Spelat match?
Skicka in resultatet
till sporten
redaktion@partilletidning.se

Glashusets marknadslotteri 2009

1:a pris Stor pool
blårandig lott, ser T nr 129
2:a pris Liten pool
blårandig lott, ser T nr 70
3:e pris Matkorg
enkelblå lott, ser A nr 286

GLASHUSETS
FÖRETAGARFÖRENING

FN:s Barnkonvention 20 år
Hur arbetar Partille med att
genomföra Barnkonventionen?
Välkomna till möte

Måndag 12 oktober 2009 kl 19.00
Partille församlingshem, G. Kronv. 36, Partille
Kom och träffa utvecklingsledare Bengt Odeholm och
folkhälsoplanerare Gert Johansson från kommunen
för information och samtal om Partilles arbete
med Barnkonventionen.
Alla intresserade önskas varmt välkomna!
Partille FN-förening och Rädda Barnens
lokalförening i Partille

”NV Framtid” i stället för
spetskompetens på Porthälla
Porthälla gymnasium
struntar i statens spetsutbildningsprogram och
satsar i stället på ett eget
samarbete med Göteborgs universitet på nya
programmet NV Framtid.
Hållbar utveckling ska stå i
fokus för det naturvetenskapliga programmet Framtid, som
Porthälla gymnasium lanserar
nästa höst.
– Vi presenterade programmet på gymnasiemässan nu i
oktober, säger rektorn Pia Alhäll.
Programmet är naturvetenskapligt, men ska enligt Pia
Alhäll ha ett tvärvetenskap-

doktorerat i fysik har redan
anställts på skolan och tanken
är att NV Framtid ska ha ett
tätt samarbete med Göteborgs
universitet. Men syftet med
samarbetet är inte enbart att
få anordna en spetsutbildning,
även om det framförallt var på
den punkten Porthälla brast när
de ansökte sist gång.

ARKIVBILD

Porthälla gymnasium lanserar ett eget samarbete med
Göteborgs universitet på nya programmet ”NV Framtid”.
ligt perspektiv. Eleverna ska
arbeta med projekt med fokus
på hållbar utveckling i olika
avseenden, exempelvis miljömässigt och ekonomiskt.

GÖTE BORG – FRE DE RIKSHAVN • VARBE RG – GRE NÅ

Upptäck Njutomlands!

Östhjälpens
SecondHand
Lördag den 10 oktober kl. 10–13
”Skänker vi dagskassan till Världens Barn”

Vi behöver prylar!
Tack för allt Ni skänker!

2 för 1

Jons väg 19, Jonsered. Tel. 031-795 60 70

på restau
ranger, ho
tell,
spa och
attraktion
er
i Danmar
k

Du är värd en resa Njutomlands

Just nu många bra erbjudanden som t ex 2 för 1 på utvalda
hotell och restauranger, populära museum, attraktioner
och spa.
Prisexempel Lillsemester Frederikshavn fr 734:-pers
Specialpris på Scandic Stena Line Hotel Frederikshavn när
badlandet renoveras. Just nu! 3 rätters Njutomlands meny
inkl vin DKK 368. I Lillsemesterpriset för 2 pers 1468:- ingår
båtresa t/r fr 520:- och 1 natt i dubbelrum fr 948:-

031-340 24 30  www.partilletidning.se

– Arbetet ska gå över ämnesgränserna och alla våra lärare
utbildas i hållbar utveckling
just nu.
En universitetslektor som

– Vår kunskap om universitetet låg för långt ifrån det som
krävdes och vi måste bli mer
knutna till universitetet om vi
ska ansöka någon mer gång.
När formerna för NV Framtid
satt sig kommer vi eventuellt
att ansöka igen, men det är inte
säkert, säger Pia Alhäll.

ANNAKARIN THELIN

031-340 24 36
annakarin.thelin@partilletidning.se

Albrechtson blir
företagarambassadör
Företagaren Therese Albrechtson från
Partille, känd bland annat för att ha lanserat överfallssprejen Bodyguard, har
tillsammans med 11 andra svenskar blivit
utsedd att delta i ett europeiskt nätverk
för kvinnliga företagare.
Den officiella titeln är ambassadör och
de 12 deltagarna ska representera Sverige
i olika EU-sammanhang och inspirera till företagande och entreprenörskap.
I måndags fick de nyutnämnda ambassadörerna ta emot ett
diplom av kronprinsessan Victoria och Maud Olofsson under en
galatillställning i Stockholm.

Dags för Världens barn
På fredag drar den stora insamlingen för Världens barn igång i
Partille. I år gör man en storsatsning och såväl skolor, kyrkor och
företag har gått samman för att stötta insamlingen. Dessutom
skänker Östhjälpen hela behållningen av lördagens försäljning.
Insamlingen görs i Radiohjälpens regi och 17 stora hjälporganisationer ingår. Pengarna till att stötta barn i världen med
allt från mat och utbildning till hälsa och miljöfrågor.

Restaurang & Nöjen
Dagens
Dagens lunch
lunch kl
kl 11-15
11-15
fr.
fr.

55:-

Boka på stenaline.se,
031-704 00 00 eller din resebyrå.
Boende i samarbete med Sembo.
Bokningsavgift vid personlig service.

inkl. soppa, salladsbuffé, bröd

Vi ordnar festen!
Catering &
Festarrangemang
-Vad är det med tårtan, den rör ju på sig?!
-Det är en rulltårta!

Ring för mer info
t e l . 0 3 1 - 2 6 75 3 0

Industrivägen 6, Sävedalen
Vä l ko m n a !
w w w. t v a - ko c k a r. c o m

Det är trycksaker vi är bra på...

SOPPLUNCH
inkl. bröd

45:Kulturum,
Gamla Kronvägen 56
Tel. 070-300 86 68
info@cacaocafe.se

