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Ny Vaknacheck utdelad

Tyrone Hansson och Linda Skånberg från styrelsen i Stödföreningen Vaken tog tacksamt 
emot ännu en Vaknacheck från ICA Kvantum på Ale Torg. Handlare, Marianne Sjöö, konstate-
rade att aleborna fortsätter att köpa den svarta Vaknapåsen.

NÖDINGE. Aleborna stöttar sats-
ningen på att försöka skapa fler akti-
viteter för barn och unga i Ale.

Genom att välja den svarta Vakna-
påsen på Ica Kvantum, Ale Torg, går 
60 öre till Vaknafonden.

– Pengarna behövs. Med dem kan 
vi sätta lite extra knorr på ungdo-
mars fritid i Ale, inte minst genom 
Festivalborg, säger ordföranden 
Tyrone Hansson.
Över 150 000 sålda Vaknapåsar under det 
första halvåret gav en check på 84 766 kronor 
som Ica-handlare, Marianne Sjöö, stolt över-
lämnade i samband med Ale Torgs aktivitets-
dag i lördags. Den togs emot av två av Stöd-
föreningen Vakens ledamöter, Tyrone Hans-

son och Linda Skånberg.
– Ge er själva en riktigt varm applåd. Det 

är ert val av påse på Ica som gör att vi får 
dessa bonuspengar, sa Tyrone till folkmassan 
på torget och fortsatte:

– Med dem arrangerade vi bland annat Fes-
tivalborg här för ett tag sedan. Det ledde till 
att Valborgsfirandet i kommunen blev mycket 
lugnt. Har vi ett bättre alternativ att erbju-
da än att hänga på gator och torg så kommer 
ungdomarna dit.

Marianne Sjöö gläds åt att så många väljer 
att visa stort hjärta och solidaritet för kommu-
nens barn och ungdomar.

– Jag tycker att det är ett fantastiskt samar-
bete som vi har med Vakna.
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För dig som självscannar!

Lösgodis

3:95/hg

Kalla såser

40:-
Erik Lallerstedt. 230 ml.

Jfr pris 86:96/kg.

2 för

Max ett kilo per kund
Karamellkungen •  Ord pris 7,95/hg

Färsk kyckling
Barbeque mix

59:90/kg
Kronfågel. Ca 1100 g. • Marinerad.

Kaffe

45:-
Zoegas. 500 g. •  Jfr pris 45:00/kg.

Max 1 köp per kund.

Ekologiskt Kaffe 500g 39:90/st

2 för

Flintastek

39:90
/kg

ICA. Ursprung Sverige. Ca 800 g.

Grill-, Texmexkryddad. Vitlök & Örter.

Gräddglass

45:-
SIA. 1,5 liter. • Jfr pris 15:00/liter.

2 för

Själv-
scanna
du också!


