
NÖDINGE. Vaknapåsen 
som säljs på ICA Kvan-
tum i Nödinge gör skill-
nad.

Drygt 200 000 
kronor om året ramlar 
in på Stödföreningen 
Vakens kontor.

– Samtliga pengar 
går till verksamheter 
för barn och unga i 
Ale, säger ordföranden, 
Tyrone Hansson.

I samband med en insamling 
för Europas fattigaste barn 
i Moldavien uppstod en del 
oklarheter.

– En del medborgare 
trodde bland annat att Vakna-
fondens pengar numera gick 
till Moldavien, men så är inte 
fallet. Det enda vi gjorde var 
att ställa vårt bankgironum-
mer till förfogande för en sär-
skild insamling till Molda-
vien. Föreningen är på grund 
av sina stadgar förhindrad att 
skänka pengar utanför Ale, 
säger Tyrone Hansson och 
tillägger:

– Däremot så tyckte vi det 
var angeläget att ta initiativ 
för de utsatta barnen i Molda-
vien, men vi bidrog inte med 
några egna pengar. Det skötte 
alebor, företag, kyrkor, fören-
ingar, partier och organisatio-
ner på ett föredömligt sätt.

Insamlingen gav totalt 
90 000 kronor och Stöd-
föreningen Vakens styrelse 
kommer nu hantera frågan 
om hur ett fortsatt hjälparbe-
te för Moldavien kan se ut.

Vaknafonden har hittills i 
år stöttat en rad olika ung-
domsprojekt. Ale-Surte Ban-
dyklubbs vinterverksamhet 
med en gratis skridskobuss är 
en stor satsning, liksom Fes-
tivalborg som Ungdomsför-
eningen Löftet med sina 70 
medlemmar arrangerar.

– Vi bidrog också med 
pengar till en traditionsenlig 
drogfri avgångsfest för års-
kurs nio i Bohus. Under våren 
har vi i samarbete med Klipp-
studion på Ale Torg genom-
fört tjejkvällar en gång i må-
naden, berättar Tyrone Hans-
son som hoppas på många 
ansökningar i samband med 
styrelsemötet nästa tisdag.

– Det är en unik chans som 
föreningslivet i Ale har. Jag 
tror inte det är särskilt många 
kommuner som kan visa upp 
en liknande möjlighet. 

Mötesplatser står högt på 
ungdomarnas önskelista. I år 
har fonden givit bidrag till 
Surte IS och till nattvandrar-
na i Skepplanda som på frivil-
lig bas håller "fritidsgårdar" 
öppna. Allt handlar inte om 
fotboll, bandy och handboll.

Senast måndag 30 augus-
ti måste ansökan vara inläm-
nad.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Tuta och kör. Vi har öppet

hela sommaren!
SKYNDA ATT VISA DIN BOSTAD OM DU GÅR I SÄLJTANKAR.

Bara på svenskfast.se visas din bostad för 150.000 besökare om dagen. 

Samtidigt som den kan detaljstuderas i mobilen, lokaltidningen och av alla 

som passerar skyltfönstren på bobutiken eller banken. Många av dem blir 

köpare när löven gulnar. 

Vi har öppet hela sommaren för att du ska kunna vara redo när spekulan-

terna är som flest. (Dessutom är det ju nu din bostad gör sig  bäst på bild.) 

Till din hjälp har vi bland annat en rad digitala tjänster och produkter som vi 

gärna berättar om när vi ses. Trevlig sommar!  

Vaknapåsen gör fortsatt nytta

Genom att välja Vaknapåsen på ICA Kvantum Ale Torg visar 
kunderna hjärta för barn och unga i Ale. 60 öre/påse går till 
"Vaknafonden".


