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ÄLVÄNGEN. Röda 
Korset förrättade invig-
ning av Mötesplats 
Kupans nya lokaler på 
Göteborgsvägen 96 i 
Älvängen.

Hjälporganisatio-
nen fick inget stöd av 
vädrets makter, men 
visade att ambitionen 
att göra sitt yttersta 
gäller i ur och skur.

– Vi gör skillnad och 
ert arbete i lilla Ale är 
mycket betydelsefullt, 
sa Svenska Röda Kor-
sets ordförande, Bengt 
Westerberg.

Röda Korset fyller 150 år 
2009. Idag är det världens 
största humanitära hjälpor-
ganisation med 97 miljoner 
medlemmar världen över. I 
Sverige finns det knappt 270 
000 medlemmar, cirka 40 000 
av dem gör frivilliginsatser. I 
Ale kommun finns det fyra 
aktiva kretsar, Skepplanda, 
Hålanda, Starrkärr och Nö-
dinge.

– Vårt varumärke är otro-
ligt starkt. Insatserna som 
görs är stora och ofta väl-
digt betydande. På senare år 
har Röda Korset främst setts 
i samband med alla förödan-
de naturkatastrofer och inte 
bara i krigshärjade delar av 
världen, sa Bengt Wester-
berg bland annat i sitt invig-
ningstal.

Gratulanterna stod i kö 
i lördags. Inte ens regnet 
jagade bort dem. Kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S), var en av ta-
larna.

– Vi vill självklart från kom-

munens sida uppmärksamma 
Röda Korset och det fantas-
tiska arbete som görs i våra 
kretsar. I en större och ända-
målsanpassad lokal blir förut-
sättningarna än bättre.

Kön ringlade sig lång för 
att komma in i lokalen efter 
invigningsceremonin.

– Nu kommer vi äntli-
gen att kunna lägga kraft på 
att bli den sociala mötesplat-
sen dit ensamma människor 
kan komma för att ta en fika 
och prata lite. Vi kommer att 
ha öppet måndag till lördag, 
säger Kristina Ekstrand, 
Röda Korset i Ale.

300 kupor
I Sverige finns idag cirka 
300 mötesplats Kupan. I Ale 
har verksamheten bedrivits i 
Älvängen sedan 1994.

– Syftet är att göra Röda 
Korset mer synligt och till-
gängligt lokalt. Förutom 
försäljning av skänkta varor 
är det ett stort socialt arbete. 
Här försöker vi stödja män-
niskor som behöver någon 
att tala med, förklarade Bengt 
Westerberg.

Dagen inleddes med ett 
fantåg från gamla Kupan till 
den nya destinationen. Där 
väntade korvgrillning, fisk-
damm, kaffe, bullar – och 
lotterier.

– Vi är väldigt glada och 
stolta över arrangemanget. 
Inte ens regnet kunde lägga 
krokben för en minnesvärd 
invigning, säger Kristina Ek-
strand.

Jarl Karlsson (S), kommun-
styrelsens ordförande i Ale, 
sa några väl valda ord och 
gratulerade Röda Korset till 
sin nya lokal.

Röda korset gläds åt nya stora lokaler
– Bengt Westerberg höll i 
saxen när nya Kupan öppnade
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Kön ringlade sig lång till nya Mötesplats Kupan på Göteborgsvägen 96 i Älvängen.

RÅD OM VÅRD 
DYGNET RUNT PÅ

Behöver du råd om vård? Då kan du dygnet runt ringa 
sjukvårdsrådgivningen på nya numret 1177 eller gå 
in på webbplatsen 1177.se/vgregion. De egenvårdsråd 
du hittar på webben fi nns även samlade i en bok – 
Egenvårdsguiden – som du kan hämta på närmaste 
vårdenhet eller apotek. Boken fi nns också att få 
i anpassade former, t ex inläst på cd. 

Du kan läsa mer om 1177 i Regionmagasinet, som delas 
ut med posten inom kort.

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före-
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.
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Hela livet ska levas!
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Bengt Wester-
berg, ordföran-
de för Svens-
ka Röda korset, 
hade den stora 
äran att inviga 
nya Mötesplats 
Kupan i Älväng-
en.


