
ÄLVÄNGEN. Är det 
någon som förtjänar 
ett belöningsstipen-
dium för sitt ideella 
engagemang så är det 
Inga-Britt Karlbom.

Hon är eldsjälen per-
sonifierad.

Kärleken till sin hem-
bygd har Inga-Britt 
burit med sig genom 
hela livet, men lika 
mycket klappar hjärtat 
för utsatta människor i 
Afrika.

Inga-Britt Karlbom har varit 
hembygden trogen under 
hela sitt liv. Av den anled-
ningen känns det naturligt 
att hon nu verkar som ord-
förande i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening. Det är 
förvisso bara ett av tre ord-
förandeskap som hon inne-
har. Dessutom svingar Inga-
Britt klubban i Studieförbun-
det Vuxenskolan Ale och Ale 
Kontakt- och Stödverksam-
het.

Hur hinner du med?
– Överallt har jag fantas-

tiska medarbetare. Samtidigt 
tycker jag det är väldigt roligt 
att få känna den delaktighet 
som man gör i en ideell för-
ening. Jag känner att det lilla 
som jag gör tillsammans med 
andra personer kan komma 
så många andra människor 
till glädje. Det är det som är 
själva drivkraften för mig.

Inga-Britt föddes i 
Svenstorp där hennes för-

äldrar drev en lanthandel. I 
Starrkärrs kommun blev hon 
kvar även som vuxen och idag 
bor hon tillsammans med Stig 
i centrala Älvängen.

– Det har aldrig lockat 
mig att bo någon annan-
stans. Hembygden för mig 
har alltid varit förknippad 
med trygghet och glädje och 
det är jag tacksam för. Under 
min uppväxt fick jag vara med 
om väldigt mycket och blev 
väldigt väl omhändertagen av 
människor i min närhet. Det 
har präglat mig. Det fattade 
jag emellertid inte förrän jag 
blev vuxen.

Under sin yrkesverksamma 
tid var Inga-Britt också kom-
munen trogen. Hon arbetade 
inom vården med samma en-
tusiasm och glädje som hon 
utstrålar nu.

– Jag försöker att vara po-
sitiv i alla lägen. Det blir så 
mycket lättare då, säger Inga-
Britt.

Första kontakten med för-
eningslivet fick hon som 15-
åring i SLU, Svenska Lands-
bygdens Ungdom. Hem-
visten var Starrkärrs byg-
degård där medlemmarna 
bland annat ordnade teater 
och dans.

– Det var en rolig tid, 
minns Inga-Britt.

För många är Inga-Britt 
Karlbom förknippad med 
Studieförbundet Vuxensko-
lan. I lokalavdelningen blev 
hon involverad redan 1972, 
ett engagemang som sedan 

har växt successivt under 
årens lopp.

– Else-Marie Larsson, som 
tyvärr är avliden, behövde 
hjälp med kontorsarbete. Jag 
sa nej flera gånger, men gav 
till slut ett okej. Jag trodde 
inte att det skulle fungera, 
men det gjorde det.

1989 fick hon en förfrågan 
om att arbeta för regionen, 
med ett projekt i Afrika.

– Det var ett helt nytt pro-
jekt som sjösattes. Uppdraget 
bestod i att föra över våra er-
farenheter från den svens-
ka folkbildningen och att ut-
veckla den i Kenya. I studie-
cirkelform skulle vi få män-
niskor att lära sig läsa och 
skriva, berättar Inga-Britt 
som i och med sina många 
besök i Kenya har fått ett 
andra hemland.

– Faktum är att jag har två 

födelsedagar. Här hemma 
fyller jag år i mars, i Kenya 
är min födelsedag den 10 ok-
tober. Nästa år fyller jag 20 år 
i Kenya, skrattar Inga-Britt.

Vad står Studieförbun-
det Vuxenskolan för?

– Möjligheter. Mycket av 
det som jag har fått vara med 
om på senare tid i livet är möj-
ligheter som Studieförbundet 
Vuxenskolan har givit mig.

Hur kändes det att få 
Ale kommuns arbetssti-
pendium?

– Det är en bekräftelse på 
att det finns människor som 
uppskattar det jag gör. Mo-
tiveringen kändes fantastisk. 
Pengarna är dock oväsentli-
ga i sammanhanget.

Motiveringen löd: ”Genu-
int förankrad i kommunens 
kulturliv har Inga-Britt Karl-
bom tagit världen till Ale.”

Bättre än så går det inte att 
sammanfatta Inga-Britt Karl-
boms outtröttliga och för-
tjänstfulla insatser i Ale och 
världen.
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Hotel Gasthof Widmoos ★★★

Strax utanför Wagrain hittar ni det 
trevliga och 3-stjärniga Hotel Gasthof 
Widmoos som enligt egna ord ligger ”i 
himlen över Wagrain”. Hotellet ligger 
på en bergssida - och den natursköna 
belägenheten gör platsen till en förträff-
lig utgångspunkt för vandrings- eller 
cykeltur. Även om Wagrain mest är känt 
som ett skidparadis, så finns det också 
en hel handfull av sommaraktiviteter: 
Tennis, rafting, paragliding (skärmflyg), 
mountainbiking och golf för att nämna 
några utav dem. Har ni barn med så 
ta med dem till badlandet Amadé (1 
km), där de kan roa sig med att köra i 
drakvattenrutschbanan eller plaska runt 
i barnpoolen. Ni har samtidigt rikligt 
med chanser till utflykter runt omkring 
er, t.ex. bergsklyftan Lichtensteinklamm 
(15 km), där ni via gångbroar kan gå 
djupt in i klyftan bland brusande vat-
tenfall.

Ankomst:
Lördagar i perioden 13.6.-29.8.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

2.899:-
• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 6 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x grillafton

Kör-själv-resor med

Ljuvlig semester i friska Alperna

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:
Barnrabatt: v. 2 be talande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

Lilla Amsterdam

Enkelrum kr. 2.499:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 85:-/Per barn kr. 45:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3 rätters middag/buffé
• 1 x 4 rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

Pris per pers. i dubbelrum

1.749:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Friedrichstadt, Tyskland

Ringhotel Aquarium ★★★★

Efter ca en timmas körning från 
den danska gränsen ligger staden 
Friedrichstadt, som är en riktig pärla. 
Staden har fått smeknamnet Lilla 
Amsterdam på grund av sin tyd-
liga holländska prägel med kanaler 
och originella gavelhus. Med gång-
avstånd från marknadsplatsen och 
stadens sevärdigheter hittar man 
det 4-stjärniga Ringhotel Aquarium 
med en idyllisk belägenhet nere 
vid stadens största kanal. Här blir 
ni hälsade välkomna med en drink 
och omhändertagna med god mat. 
Från Friedrichstadt har ni en kanon 
utgångspunkt för att gå på utflykt 
runtom i Schleswig-Holstein. Upplev 
t.ex. halvön Eiderstedt, där ni hit-
tar den populära semester- staden 
St. Peter-Ording med kilometerlång 
sandstrand och unika pålhus. 

Ankomst:
Söndagar, måndagar och tisdagar fram 
till 14.12.2008 samt i perioden 4.1.-
26.5.2009.

8 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Wagrain, Österrike

Hotel Gasthof Widmoos

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-3 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 4-9 år gratis 

i förälders rum. 
Max. 2 barn 10-13 ½ pris 

i förälders rum.
Max. 2 extra sängar.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsar erbjudande. 
Upplys reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Enkelrum kr. 3.849:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 2.599:-. 
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 135:-/Per barn kr. 65:-.

Sista chansen – beställ nu!

Ringhotel Aquarium

JULKLAPPSIDÉ
 Överraska med upplevelser 

– ge bort ett 
resepresentkort!

En sann idealist belönad med stipendium
– Inga-Britt Karlbom engagerar sig både lokalt och internationellt

GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Inga-Britt Karlbom har belönats med 5 000 kronor i belö-
ningsstipendium från Ale kommun för sitt outtröttliga ideel-
la engagemang, såväl lokalt som internationellt.

INGA-BRITT KARLBOM
Ålder: 68.
Bor: Älvängen.
Familj: Sambo med Stig sedan 41 år, 
barnen Carina och Tomas.
Intresse: Att vara ute i skogen.
Äter helst: Köttbullar.
Semesterort jag vill besöka: Det 
är så många platser att jag skulle 
kunna sätta ner fingret och peka. 
Grönland och Svalbard skulle dock 

vara väldigt spännande att få 
komma till.
Favoritplats i Ale: Jag har ett 
alldeles speciellt smultronställe 
och det är fallet i Dalån. Dit beger 
jag mig när jag är extra glad eller 
ledsen.
Önskeklapp av tomten: Inga saker, 
men en lugn och stilla jul.

5 SNABBA
Köttbullar – Lutfisk
Midsommar – Jul
Stjärnor på is – Dansbandskampen
Pepparkaka – Lussekatt
Boule – Stavgång

Vinstlotter Repslagarmuseets jullotteri 
lördagen den 29 november 2008.

Rosaprickig lott:  nr. 13, 71, 88, 100

Rosarandig lott:  nr. 1, 7, 26, 41, 50, 90

Blå lott:  nr. 53, 59, 66, 78, 79, 83, 87

Blårandig lott: nr. 9, 21, 25, 30, 45, 60, 98

Grönrandig lott: nr. 4, 7, 17, 40, 49, 59, 78, 89

Orange lott:  nr. 28, 71, 73, 81, 92, 99

Vinsterna fi nns att hämta på museet vardagar 
mån- fre 8 dec - 12 dec 8 - 15,

sön 14 dec 13 - 16,
mån - fre 15 dec - 19 dec 8 - 12.

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Spanienrabatt till våren!
Välj fritt bland alla våra hotell på Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote 
och Tenerife inom avreseperioden 27/2-30/3 vid bokning före 31 dec. 
Ange kampanjkod SVD-2009 när du bokar för att erhålla rabatten.

Rabatt1500:-
Rabatt gäller/vuxen endast på ordinarie priser.


