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ÄLVÄNGEN. Glasfusing 
har blivit en mycket 
populär aktivitet i 
Älvängen.

Intresset har över-
träffat alla förvänt-
ningar och arrangö-
rerna ser redan över 
möjligheterna till en 
fortsättningskurs.

– Så himla kul med 
den här responsen, 
säger cirkelledare Eva 
Rosén till lokaltid-
ningen.

Deltagarna, drygt 30 perso-
ner, är uppdelade i två grup-
per. Strax efter klockan tre 
samlas den första gruppen i 
aktivitetshuset i Älvängen, 
för att följas av nästa gäng tre 
timmar senare.

– Det blir långa kvällar, 
men det är det värt. Vi har 
lika kul som deltagarna, säger 
Eva.

Studiecirkeln genomförs 
i ABF:s regi och är ett första 
samarbete mellan Reuma-
tikerföreningen i Ale och 
DHR Ale.

– Det kan nog följas av fler 
samarrangemang på sikt. Jag 

vill dock poängtera att våra 
studiecirklar som genomförs 
är öppna för allmänheten 
och inte bara för Reumati-
kerföreningens och DHR:
s medlemmar, säger Marie-
Louise Hansson.

Fusing kommer från 
engelskan fuse och betyder 
smälta ihop. Det är just det 

fusing handlar om – kantiga, 
hårda och färgade glas som 
smälts ihop till mjuka och 
vackra skapelser.

– Det är lika spännande 
att få se resultatet varje gång. 
Smyckena blir otroligt fina, 
säger Lena Brinkhed som är 
en av deltagarna.

JONAS ANDERSSON

Stort intresse för glasfusing
– Samarbete mellan Reumatikerföreningen 
och DHR

Cirkelledare Marie-Louise Hansson ger råd och tips till en av 
deltagarna.

Vackra smycken av glas.

NÖDINGE. Den 1 april 
träder en ny lag i kraft.

Då måste alla som 
tar körkort genomgå en 
obligatorisk riskutbild-
ning, nämligen ”Risket-
tan”.

– Denna utbildning 
berör alkohol, andra 
droger samt trötthet 
och riskbeteende, säger 
Claes Alfredsson på 
Alfredssons Trafikskola 
i Nödinge.

Alfredssons Trafikskola har 
ansökt och blivit certifierad 
för att få genomföra den nya 
riskutbildningen.

– Samtliga elever måste 
genomgå denna utbildning 
innan de skriver kunskapspro-
vet och genomför körprovet. 
Bland annat tillämpas värde-
ringsövningar, förklarar Claes 
Alfredsson. 

Syftet med utbildningen 
är att ge eleven kunskap och 
insikt om hur alkohol, andra 
droger och trötthet kan 

påverka körförmågan. Eleven 
ska medvetandegöras om vilka 
konsekvenser som kan bli samt 
vad som ökar riskerna och hur 
de kan undvikas.

– Jag välkomnar den här 
utbildningen. Det finns alltför 
många onyktra och drogpå-
verkade på våra vägar, säger 
Alfredsson.

I samband med att den nya 
obligatoriska utbildningen 
träder i kraft har Alfredssons 
Trafikskola och Vakna inlett 
ett samarbete. I utbildnings-
materialet som eleverna får 

har de båda aktörerna gjort en 
gemensam trycksak med bud-
skapet: Tänk efter före! – Låt 
bilen stå!

– Jag tände direkt på idén 
när Claes ringde till mig. Det 
här är ett utmärkt forum för 
att nå ut till ungdomarna. Vi 
måste vara tydliga mot droger, 
säger Thomas Berggren på 
Vakna.

– Förhoppningsvis ska vi 
kunna koppla någon föreläsare 
till utbildningen. Vi jobbar på 
det, avslutar Berggren.

JONAS ANDERSSON

Alfredssons och Vakna gör gemensam sakAlfredssons och Vakna gör gemensam sak
– Kör aldrig 
drogpåverkad!

Thomas Berggren, Vakna, och Claes Alfredsson, Alfredssons 
Trafikskola, tar ett samlat grepp i och med att den nya kör-
kortsutbildningen ”Riskettan” träder i kraft. 
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5% rabatt

RABATTKUPONG

NÄR DU SJÄLVSCANNAR
Rabatten gäller ej spel, tobak, tidningar eller 
frimärken. Endast en kupong per köptillfälle.

G
äl

le
r 

t 
o

 m
 1

2 
ap

ri
l 2

0
0

9 
h

o
s

IC
A

 S
u

p
er

m
ar

ke
t 

i Ä
lv

än
ge

n

�

PÅSKHANDLA SMIDIGARE!
Självscanning med självbetalning!

– Bara hos ICA Supermarket Älvängen

Du vet väl att ICA Supermarket i Älvängen redan har 

självscanning med självbetalning? 
Självscanningen har vi haft i 2 år 
(självbetalningen installerade vi v.12). 

Så vill du få tid över till familjen och 
påskfi randet, kom till oss och handla på 
det modernaste och smidigaste sättet

Handla snabbt och smidigt

DU HAR VÄLDU HAR VÄL

ICA-KORT?ICA-KORT?
Om inte så hjälper vi i
Om inte så hjälper vi i 

butiken dig att skaffa ett
butiken dig att skaffa ett

DDET LÖNAR SIGET LÖNAR SIG

Bättre arbetsmiljö för kassörerna

Se hela tiden vad du handlat för

Packa ner direkt när handlar, 
kanske direkt i kylväskan?

Snabbare framfart i kassan

Som vanligt får alla nya 

självscanningskunder en 

praktisk 
scanningväska
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