
ÄLVÄNGEN. Smyrna 
Second Hand skänkte 
våravslutningens hela 
försäljning till insam-
lingen för Europas fat-
tigaste barn i Molda-
vien.

Förväntningarna att 
få ihop 20 000 kronor 
infriades.

– Många kom hit 
och bara lämnade ett 
bidrag. Engagemanget 
för Moldavien är stort, 
säger Sune Rydén.

Smyrna Second Hand butik 
i Älvängen tog tidigt beslut 
om att delta aktivit i insam-
lingen. Genom att skänka 
hela vårfinalens försäljings-
summa hoppades Smyrna 
kunna bidra med runt 20 000 
kronor.

– Det blev 20710 kronor 
så vi infriade vårt "löfte", rap-
porterar Sune Rydén med ett 
brett leende.

Kön till butiken ringlade 
sig lång på lördagsmorgonen. 
50% är fortfarande ett bud-

skap som lockar kunder.
– Men väldigt många är 

här för att stötta insamlingen. 
Det märktes tydligt att kun-
derna var medvetna om vart 
pengarna gick, konstaterade 
Sune Rydén efteråt.

Med 20 710 kronor till 
Stödföreningen Vakens 
Moldavieninsamling blir 
Smyrna Second Hand den 
största enskilda bidragsgiva-
ren.

– Jätteroligt att kunna 
hjälpa till i ett konkret pro-

jekt, där vi dessutom har 
en lokal förankring, menar 
Rydén.

Totalt har över 80 000 
kronor samlats in för att an-
vändas till lägerverksam-
het för Moldaviens fattigas-
te barn.

– Det här leder sannolikt 
till att vi hjälper över 200 ut-
satta barn. Insamlingen blev 
mer framgångsrik än beräk-
nat och nu hoppas vi att lä-
gerverksamheten är säkrad i 
två år, säger Tyrone Hans-

son, ordförande i Stödfören-
ingen Vaken.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (S), 
gladde sig också åt insam-
lingens framgång.

– Jag är rörd över alebor-
nas generositet och solida-
ritet. Ett särskilt stort tack 
vill jag rikta till alla eldsjä-
lar som har gjort insamling-
en möjlig.
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Måndagen den 1 juni åkte dagbarnvårdarna i 
Nödinge på sin årliga sommarresa till 

Emaus Lantgård i Uddevalla. Vi fick kanonvä-
der, så regnkläderna fick stanna hemma.

8.30 steg vi på den bokade bussen från 
Nödinge. Vi plockade upp fler barn och ”dag-
mammor” i Nol och Älvängen. Sedan bar det i 
väg på slingriga vägar genom Backamo, men vår 
busschaufför fixade det galant.

Väl framme är det ponnyridning som hägrar! 
Julia, Jenny och Lukas ville gärna prova. Victo-
ria går bredvid och stöttar.

På Emaus Gård finns det mycket annat som 
intresserar alla åldrar, bland annat lekplatsen. 
Jenny, Kayden, Lukas, Nejla och Nathalie får 
hjälp av Annica samtidigt som Else-Marie fotar. 
En traktor har de parkerat på gräsängen, den 
måste provas. Mathias sitter vid ratten och kom-
pisarna Klara, Cynthia, Lukas, Jenny, Patrik, 
Nejla och Maria vill åka med. Emela hittade en 
kanin att gosa med.

Det blir en välförtjänt fika innan bussresan 
hem startar.                Dagbarnvårdarna i Nödinge

Dagbarnvårdarna på sommarresa

Västra gatan 69, Kungälv. Tel. 0303-100 50
Måndag-fredag 10.00-18.00, Lördag-söndag 10.00-15.00
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Gång på gång upp-
repas samma sak: 
Kort framförhåll-

ning vid stora förändring-
ar. Information till peda-
goger sen eftermiddag, 
dagen efter dimper det ner 
ett trevligt brev i föräldrars 
brevlåda om att en förskola 
ska stängas och alla barnen 
ska splittras och knös in på 
olika förskolor i kommu-
nen. 

Var är mänskligheten 
här? Både pedagoger och 
barn misshandlas – behand-
las som produkter utan 
känslor och behov. Barn 
som precis skolats in ska 
efter semestern skolas om 
på ett nytt ställe. Pedago-
ger som sett fram emot 
en härlig och välförtjänt 

semester ska istället behöva 
oroa sig för sin framtid. 
Hade man inte kunnat se 
detta tidigare och förbereda 
samtliga parter istället för 
att slänga det i ansiktet på 
dem?

Att det saknas pengar 
inom barn och ungdoms-
förvaltningen kan väl inte 
vara något som ni kommer 
på just nu? Var är framför-
hållningen och medkänslan 
för människor?

Under alla mina år i olika 
konstellationer av skolråd 
får man höra vikten av att 
vara med för att kunna 
påverka, tycka och ”hjälpa” 
till. Vi har gång på gång 
blivit lovade att vid större 
förändringar få information 
så vi på bästa sett kan vara 

med och stödja beslutet 
och ha åsikter om det. Men 
det känns nu mer och mer 
som att skolrådets roll blir 
att samla in pengar till pre-
senter och ordna vårfester. 
Det kan väl ändå inte vara 
meningen? Då är det ju 
lika bra att lägga ner alla 
skolråd!

Med den senaste kom-
mande nedläggningen av 
Lövåsvägens förskola i 
Alafors, blir kontentan att 
fler barn ”trycks” in på Mor 
Annas förskola.

Man ökar antal barn 
i varje grupp och måste 
eventuellt samtidigt dra 
ner på pedagoger. Hur 
ska man kunna bedriva en 
säker, trygg och pedagogisk 
verksamhet om man har 17 

stycken 1-3 åringar på 2,75 
pedagoger och 22 stycken 
3-5 åringar på 2,5 pedago-
ger?

Hur är tanken att peda-
gogerna ska hinna med att 
uppfylla målen i läroplanen 
för förskolan från 1998? 
Ska man lägga ner portfo-
lio, uppföljning av språkut-
veckling, motorisk utveck-
ling och social kompetens 
etcetera?

Ska inte barnen ha rätt 
till tid, omsorg och hinna 
bli sedda och inte behandlas 
som på löpande bandet. Är 
vår framtid (=barnen) inte 
viktigare än så?

Maria Andersson
Ordförande på 

Mor Annas Förskola

Grattis politiker – ni har gjort det igen!

20 710 kronor till Moldavien
– Smyrna 
Second Hand 
höll sitt "löfte"

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sune Rydjén hade fullt upp i Smyrnas Second Hand butik i Älvängen. 50% på allt i butiken 
skapade inledningsvis ett mindre kaos. 

Göteborgsvägen 68, Älvängen.
0303-74 92 75
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Baby och barn

Nu startar vårNu startar vår
STORA SOMMARREA!STORA SOMMARREA!

30-70%
på hela vår/sommarpå hela vår/sommar 

kollektionen!kollektionen!

VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!
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Rikard Sällberg

Älvängen
Tel 0303-33 48 50

www.handelsbanken.se/alvangen

Vi har öppet hela sommaren!
Boka gärna tid för rådgivning

Nödingevägen 7, Ale Torg. Tel 0303-960 90

Öppet Vardagar 10-19, Lördagar 10-15

 Nu startar 
sommarrean!

Vecka 25 kan vi bl a erbjuda

20% rabatt
på alla skor från 
Fred Perry och Sixtyseven


