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BOHUS. Det är många år 
sedan han gick sin sista 
rond.

Det blev många priser 
som aktiv såväl nationellt 
som internationellt.

I förra veckan fick han 
ett till – kristdemokrater-
nas Vitsippspris.

Denna gång hedras den snart 54-
årige bohusbon för sina insatser och 
stora engagemang för ungdomar 
i Ale. En hel del energi läggs också 
på att försöka verka för en bättre 
integration, ett område han själv 
har mycket erfarenhet ifrån. Träffa 
mannen, myten – legenden.
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Han slutar aldrig 
att fightas för 
ungdomar

Vem fick äran att ta första 
biten av kristdemokrater-
nas vitsippstårta?

Tre unga goda föredömen
– Jennifer, Jonny och Charlie fick stipendie av Ale kommun
ALAFORS. Ale kommun 
delade i måndags ut 
årets ungdomsstipen-
dier.

Jennifer Jääskeläi-
nen, Jonny Saariranta 
och Charlie Kagethe 
heter de goda föredö-
mena 2008.

De uppmärksam-
mas för sina osjälviska 
insatser.

Jennifer Jääskeläinen, 19, 
har varit en bidragande orsak 
till att Vaknaföreställningen 
"Minst 2 ton kärlek" gick på 
turné med sitt viktiga budskap 
om kamratskap och droger. 
Jonny Saariranta och Charlie 
Kagethe är sedan en tid till-
baka engagerade ungdoms-
ledare i Ale Mångkulturella 
förenings boxningssektion.
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I måndags var det utdelning av Ale kommuns ungdomsstipendie, Ett gott föredöme. Jennifer Jääskeläinen, 19, Charlie Kage-
the, 15, och Jonny Saariranta, 16, fick ta emot blommor och checkar på kommunfullmäktiges sammanträde.
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Läs om fi skarna som fi ck fl ytta när Lodinge-
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