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Vallby ByggvarorVallby Byggvaror

Välkommen in å kika i vår fyndhörna!

Skjutdörrs

KAMPANJ 
PÅGÅR

under vecka 6 o 7

25%
RABATT

SE HIT!
Vi lägger om ert tak 

till vinterpris nu!

450 kr/kvm
ex. moms inkl material

Betongpanna, papp, läkt ,container
Även allt inom tak- och fasadrenovering

Ring för kostnadsfri offert eller besök!

ORVETO BYGG
Alla dagar alla tider året om!

0303-74 00 81 / 0700-751 732 
innehar F-skatt, momsregad

Röda korset snart i nya lokaler

I 15 år har Röda korsets Kupa 
sålt second hand varor på nu-
varande adress i Älvängen cen-
trum. Behovet av en större 
lokal har funnits en längre 
tid.

– Eftersom vi har anställd 
personal krävs det att vi kan 
erbjuda en arbetsmiljö värd 
namnet, säger Kristina Ek-
strand, Röda korset Starr-
kärr.

I källaren på Göteborgsvä-
gen 96, där Företagshälsovår-
den en gång fanns, blir förut-

sättningarna betydligt bättre.
– Det är större och fräscha-

re. Visst kommer vi en bit från 
centrum, men vi kommer att 
skylta tydligt, säger Kristina.

Det blir också en namnänd-
ring till "Mötesplats Kupan".

– Vi driver detta som en 
ideell insamling i förenings-
regi och för att slippa betala 
moms är det nödvändigt att 
byta namn. Mötesplats Kupan 
kommer  alltid att bjuda på 
gratis kaffe, förklarar Gun-
borg Olofsson.

Kupan är en framgångs-
rik verksamhet där överskot-
tet främst går till katastrofin-
satser. I år kunde över 250 000 
kronor skänkas till hjälppro-
jekt världen över.

Även lokalt
– Men vi jobbar också lokalt, 
vilket alla kanske inte känner 
till. Vi avsätter pengar till Ale 
Besöksverksamhet och ge-
nomför årligen ett antal besök 
på äldreboenden i kommu-
nen. Vi bjuder på förtäring 
och underhållning, berättar 
Kristina.

Mötesplats Kupan kommer 
att ha ett fortsatt samarbete 
med den öppna dagliga verk-
samheten i Ale kommun.

– Vi skapar en vettig syssel-
sättning för ett antal personer 
som står utanför den vanli-
ga arbetsmarknaden, menar 
Gunborg.

I samband med flytten 
kommer Röda korset att ar-
rangera en butiksutbildning.

Butiksutbildning
– Vi är 16 personer som 
kommer att genomgå kursen. 
De ideella insatserna i Kupan 
är fortfarande avgörande och 
vi behöver fler yngre som en-
gagerar sig, säger Kristina och 

Gunborg fyller i:
– Vi är ingen "tantfören-

ing". Röda korset är en fantas-
tisk hjälporganisation att vara 
aktiv i. Vi får väldigt mycket 
positivt tillbaka.

Invigningen är förlagd till 
lördag 28 mars. Bengt Wes-
terberg, Folkpariets tidiga-
re partiledare, numera ordfö-
rande i Svenska Röda korset, 

kommer om allt klaffar att 
klippa det blågula bandet.

Gunborg och Kristina 
passar också på att hänvisa 
till att aktuell information om 
Röda korset finns på organi-
sationens nya hemsida.

– Mötesplats Kupan invigs av Bengt Westerberg

Gunborg Olofsson och Kristina Ekstrand utanför den nya lokalen för Mötesplats Kupan i 
Älvängen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HIT GICK PENGARNA

Kupan i Älvängen samlade in 252 
664 kronor under 2008. Så här 
fördelades pengarna:
• Katastrofhjälpen 100 Kkr
• Rehabcentret i Skövde 50 Kkr
• Krigstraumatiserade barn i 
Sierra Leone och Liberia 30 Kkr
• Julinsamlingen 30 Kkr
• Besöksverksamheten

ÄLVÄNGEN. Röda kor-
sets secondhand-butik 
byter i vår adress och 
namn.

Mötesplats Kupan 
öppnar på Göteborgsvä-
gen 96 i Älvängen.

Svenska Röda korsets 
ordförande, Bengt Wes-
terberg, gästar invig-
ningen.

POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 26 januari
Hotfull kvinna greps
Polisen griper en kvinna i 25-års-
åldern som befinner sig på Kicks 
och som plockat på sig varor för 
ett värde av drygt 5 000 kronor. 
Kvinnan uppträder dessutom väl-
digt hotfullt mot butikspersonalen. 
Kvinnan är hemmahörande i Ale.

Inbrott på Aleskolan i Alafors. 
Tjuvarna kastar in en sten genom 
ett fönster och tar sig in på sko-
lans expedition.

Två rutor krossas till rektors-
expeditionen på Aroseniusskolan 
i Älvängen.

Tisdag 27 januari
Inbrott på Albotorget
Inbrott i en frisersalong på Albo-
torget, Skepplanda. Entrédörren 
bryts upp och diverse hårvårds-
produkter tillgrips.

Inbrott i klubbstugan i Ale-
backen. En dator samt kontanter 
tillgrips.

En person i Bohus gör sig 
skyldig till hemfridsbrott.

Onsdag 28 januari
Villainbrott
Villainbrott i Alafors. En föns-
terkassett lyfts ut och tjuvarna 
tillgriper diverse gods, bland 
annat en dator.

Fredag 30 januari
Slagsmål i Älvängen
Två ungdomar i 15-årsåldern 
råkar i luven på varandra. Slags-
målet utspelar sig på Göteborgs-
vägen i Älvängen vid 22.30-tiden.

Villainbrott i Älvängen. 
Gärningsmännen bryter upp 
altandörren och tar sig in i fastig-
heten. Vissa spår har säkrats.

Någon kör sönder grindarna 
hos Kollanda Grus.

Garageinbrott i Skepplanda. 
En terränggående scooter och en 
motorsåg tillgrips.

Lördag 31 januari
Narkotikabrott
Två gärningsmän grips miss-
tänkta för narkotikabrott, eget 
bruk och innehav.

Söndag 1 februari
Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
i Älvängen.

Villainbrott i Älvängen. Ett 
fönster bryts upp och gods 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/1 – 2/2: 56. Av 
dessa är fem bilinbrott.

Göte Carlssons Bil ABs e a t . s e

Glödheta SEAT Altea
Vintern smälter! Så varma är våra priser!

Kompletta 

vinterhjul 
ingår

Alltid fri lånebil vid service!

Begränsat antal bilar lager

Orrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardagar 9-18, lördagar 11-15, söndagar stängt www.gotecarlsson.se

Byte • Avbetalning • Leasing

1.9 TDI Kombi 105hk-08
ord.pris 213.100:- 

NU 159.500:- 
spara 53.600:- 
ENDAST 4 KVAR

1.9 TDI 105hk-08 
ord.pris 206.700:- 

NU 149.500:- 
spara 57.200:- 
ENDAST 1 KVAR

Stylance-paket ,klimat/ACC,elhissar fram + 
bak,elspegl,ESP,6xairbag,audio-pkt mp3, m.m


