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ÄLVÄNGEN. Nu får det 
vara nog!

Kompisarna Cissi, 
Tessie och Hillevi har 
tröttnat på den stän-
digt återkommande 
nedskräpningen på 
Älvängenskolan.

Den gånga helgen 
plockade tjejerna en hel 
bärkasse med skräp, 
innehållande bland 
annat ölburkar, glas och 
cigarettfimpar.

I måndags eftermiddag knack-
ade det på dörren till Alekuri-
rens redaktion. Utanför stod 
en trio upprörda tjejer, som 
ville visa på den nedskräpning 
som sker på Älvängenskolan 
under helgerna.

– Vi var ute och cyklade när 
vi upptäckte nedskräpningen 
på skolgården. Det låg fullt av 
saker som vi bestämde oss för 
att plocka upp. Vi hittade tio 
ölburkar, cigaretter och kros-
sat glas som låg överallt. Det 
är farligt, säger tjejerna och 
tillägger:

– Föräldrarna borde fråga 
sina ungdomar vad de gör ute 
på kvällarna. Snart kanske 
hela Älvängen blir förstört!

JONAS ANDERSSON

Vill få ett slut på nedskräpningen!

Tessie, Cissi och Hillevi är trött på den nedskräpning som 
sker på Älvängenskolan. Efter helgen plockade tjejerna en 
hel bärkasse med avfall, alltifrån ölburkar till krossat glas.

ÄLVÄNGEN. För tionde 
året pågår nu riksin-
samlingen för Världens 
Barn.

I Ale är bland andra 
Röda Korset och Ale 
Lions club hårt engage-
rade i insamlingen.

– Förra året fick 
vi ihop över 80 000 
kronor och det hoppas 
vi slå i år, säger Kris-
tina Ekstrand, kom-
munsamordnare för 
Världens Barn.

Fjolårets insamling i Sverige 
till förmån för Världens Barn 
slog alla rekord och passe-
rade imponerande 98 miljo-
ner kronor.

– Vi har satt 100 miljoner 
kronor som mål i år och det 
har vi alla förutsättningar att 
klara av, säger Lena Anders-
son, regional samordnare.

Vägen dit ska gå genom 
sex olika satsningar. Förutom 
traditionell bössinsamling 

och dörrknackning har lan-
dets främsta författare skänkt 
noveller till en gemensam 
bok som säljs till förmån för 
insamlingen. Det svenska 
näringslivet ska också attack-
eras hårdare.

– Där tror vi att den här 
boken kan vara ett bra lock-
bete. De flesta företag ger 
personalen fina julgåvor. 
Den här boken är en utmärkt 
julklapp och att pengarna 
sedan går till Världens Barn 
är en extra bonus, säger Lena 
Andersson.

Årets kampanj kulmine-
rar fredag och lördag 10-11 
oktober med direktsänd tv-
gala. Innan dess händer det 
mycket lokalt.

– Vi ska försöka synas i 
cenrum i samband med olika 
arrangemang. Vi hoppas 
också kunna samarbeta med 
Ale musikskola, berättar 
Kristina Ekstrand.

Insamlingen Världens 
Barn har varit noga med att 
garantera att pengarna verk-
ligen når fram. Därför har 
ett gediget material ställts 

samman som redovisar tyd-
ligt vilka insatser som görs 
med hjälp av bidragen.

– Det är de vanligaste 
frågorna när man samlar in 
pengar. Vart tar de vägen och 
når de verkligen fram? säger 
Inger Öhrn, Röda Korset.

– Det gör de. Jag har själv 
haft förmånen att få åka runt 
och se vilka fantastiska insat-
ser som görs. Nyligen var 
jag i norra Thailand och såg 
hur organisationen New Life 
Center hjälper unga kvin-
nor till ett nytt och bättre liv. 
Arbetet syftar till att minska 
utnyttjandet av kvinnor såväl 
sexuellt som i ett underbe-
talt yrkesliv, berättar Lena 
Andersson.

Temat för årets insam-
ling är hälsa, utbildning och 
framtid. Bössorna har redan 
börjat skramla. Förutom 
nämnda organisationer i Ale 
är även Svenska kyrkan och 
Smyrnakyrkan mycket aktiva 
i insamlingen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Världens Barn i fokus
– Årets insamling ska passera 100 miljoner
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VÄRLDENS BARN
De 15 organisationer som står 
bakom kampanjen är: Clowner utan 
gränser, Lions, Läkarmissionen, 
Plan Sverige, Kooperationen Utan 
Gränser, Vi-skogen, Diakonia, Eriks-
hjälpen, KFUK-KFUM, Individuell 
Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, 

Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Röda 
Korset och Unicef Sverige. De del-
tagande organisationerna kommer 
att lokalt över hela Sverige, samla in 
pengar till Världens Barn. Kampan-
jen sker som tidigare i samverkan 
med Radiohjälpen.

Åke Jönell AB

NÖDINGE 1-PLANVILLANÖDINGE  1-PLANVILLA

Trevligt belägen enplansvilla om 109 kvm boyta, byggt 
1993 inneh. vardagsrum med utg. till altan i västerläge, 
rejält fyrkantigt kök m. matplats, 3 sovrum, badrum, sep 
gäst wc med dusch. Nyinstallerad luftvärmepump ger 
låga upp värmningskostnader. På tomten om ca 1000 
kvm fi nns carport och förråd. Villan är belägen utmed 
Granåsvägen.

Utg. pris. 2.150.000:-
Ring för personlig visningstid.
Åke Jönell tel. 031-266853.

Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen Tel. 031-266853

KLASSER/FÖRENINGAR

Tjäna 6.650:–
Sälj våra 
lättsålda 
produkter.

För broschyr ring:
031-27 22 20

www.kakservice.se

   Tyg &   Syateljé

Fynda!

Öppet tis, tors, fred: 11-17 • Ons 11-18
Övrig tid efter överenskommelse • Tel 0303-749634

Hjärtligt Välkommna Lena

50% rabatt på tyg & ting

Panelmetervara från 10:-/m

Nyinkomna hösttyger
Vi syr dina gardiner mm om du inte vill eller kan.

Butiken fi nns nu på Kapellvägen 9. 
Bakom ÄIAB, närmast 45:an.

Hedra minnet av 
någon nära!


