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Klädinsamlingstour
Lördagen den 14/6 kommer m2 att stanna vid utvalda platser för att samla 

in kläder (vi tar även gärna emot böcker och småprylar*) till förmån för 
Stadsmissionens verksamhet. Vi hoppas på ditt bidrag.

*Småprylar kan innebära allt från prydnadssaker, glas och porslin. Tänk alltid på 
skicket på era gåvor då Stadsmissionen själva inte har någon möjlighet att laga 
eller tvätta kläder. Samtidigt som ni gör en insats för Stadsmissionens verksamhet 
gör ni även en insats för miljön. Det ni skänker kommer någon annan till glädje 
istället för att kastas på soptippen.

Med reservation för ändringar. Vid frågor vänligen kontakta m2-touransvarig: 
Alexandra Reutenberg tel 031–10 78 11. Mer information finns på www.m2.nu.

STADSMISSIONEN

Till förmån för 
Stadsmissionens

verksamhet
i Göteborg.

TIDER OCH PLATSER FÖR INSAMLINGEN 
LÖRDAGEN DEN 14/6 I KUNGÄLV OCH ALE:

Kl 10.00–11.00 Ytterby, vid City Gross Special
Kl 11.15–12.15 Kungälv, Vita Fläcken, vid Handelsbanken
Kl 12.30–13.30 Nödinge, Ale Torg 14, m2:s kontor 

vid gamla Netto
Kl 13.45–14.45 Älvängen, vid Handelsbanken

Fler tider och platser för 
insamlingen hittar du på www.m2.nu

LÖDÖSE. Tingbergssko-
lan förfogar äntligen 
över två EU-mopeder.

Tacka Lions Club Lilla 
Edet för det.

– Vi tog beslut i 
styrelsen att skänka 
två EU-mopeder som 
Tingbergsskolan kan 
använda i sin trafikut-
bildning, säger Lions 
president Fredric 
Olsson till Alekuriren.

Tingbergsskolan i Lödöse 
har bedrivit trafikutbildning 
med tillhörande examina-
tion för sina högstadieelever 
sedan 2003.

– Vi var något av föregång-
are, sedan har en del andra 
skolor i närområdet hakat 
på konceptet, säger rektor 
Anders Pettersson.

Det som har vållat pro-
blem är när de praktiska 
förarproven ska genomföras. 
I avsaknad av mopeder har 
skolan fått låna in EU-mope-
der, vilket inte har varit pro-
blemfritt alla gånger.

– Vi har haft planer på att 
köpa in EU-mopeder, men i 
en stram budget gäller det att 
prioritera, säger Anders Pet-
tersson.

Nu är emellertid ärendet 
löst, tack vare Lions Club. 
Föreningen har med hjälp 
av medel ur jubileumsfonden 

införskaffat två mopeder och 
skänkt dessa till Tingbergs-
skolan.

– Det känns helrätt och 
ligger i linje med vårt tänk 
inom Lions. Vi vill kunna 
bidra med sådant som inte 
ryms i kommunens budget, 
säger Fredric Olsson.

– Jag vill också passa på 
att rosa Ove Gustavsson på 
Gösta Ericssons i Lilla Edet, 
som ställt upp helhjärtat och 
gjort bästa tänkbara pris så att 
vi kunde skänka två mopeder 
istället för en, säger Fredric 
Olsson.

Trafikutbildningen finns 
som ett alternativ på elevens 
val. Utbildningen pågår i en 
termin under ledning av Esa 

Grönberg. För själva exami-
nation ansvarar Anders Pet-
tersson.

– Vi värnar om elevernas 
hälsa och det är därför som 
vi vill erbjuda ungdomarna 
möjligheten att ta EU-kör-
kort. Utbildningen är heller 
inte avhängd föräldrarnas 
ekonomi. Vägverket tar ut 
en administrativ avgift på 120 
kronor, det är den enda kost-
naden. Det ska jämföras med 
en trafikskola där det kostar 
mellan 1 700 kronor 2 000 
kronor, avslutar Anders Pet-
tersson.

Efterlängtade EU-
mopeder till Tingbergsskolan
– En gåva från Lions Club Lilla Edet

HAR KÖRKORT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Lions Club i Lilla Edet, här representerad av presidenten Fre-
dric Olsson, har skänkt två EU-mopeder till Tingbergssko-
lan. Rektor Anders Pettersson tackar för gåvan. På bilden ses 
också Esa Grönberg, den som ansvarar för trafikutbildningen, 
samt eleverna Daniel Gustavsson och Helene Grön.

Nu är Länshem  Fastighetsförmedlings 
lekstugetävling avgjord.

Här ser ni det vinnande bidraget ,nummer 13,  insänt av familjen 
Carlsson på Tjörn som därmed vann resan till Legoland. 

De glada vinnarna av de 10 
middagarna på Lökebergs 

Konferenshotell  blev:

Ulrika Carlson
Anita Einarsson
Kerstin Bagge
Stefan Sjösten

Christina Stålborg
Ulla Bergvall
Ingela Hult

Ewa Werthe`n
Berta Andersson

Anki Lilja

Vi tackar alla som deltagit i vår tävling 
och önskar alla en trevlig sommar.

Grattis!


