
NÖDINGE. Batoul Raad, 
12, pysslar ofta och 
gärna.

Det borde fler göra 
tycker hon.

Därför har Batoul 
startat Pysselklub-
ben som Vaknafonden 
i torsdags sponsrade 
med material.

– Alla pysslar inte så mycket 
hemma så därför har jag bjudit 
hem alla som vill pyssla, men 
plötsligt blev vi så många att 
vi inte fick plats, berättar 
Batoul om hur Pysselklub-
ben bildades.

Med hjälp av Hyresgäst-
föreningen Klöverstigen har 
Batoul nu fått tillgång till en 
större lokal. Där träffas alla 
pysseltokiga barn varje tors-
dag. I förra veckan hälsade 
Vaknafonden på, eftersom 
Batoul hade skickat in en an-
sökan.

– Det blir väldigt dyrt 
med material till alla som vill 
pyssla. Jag tänkte att Vakna 
säkert skulle hålla med om 
att det är bättre om alla barn 
kan pyssla istället för att driva 
runt och inte ha något att 
göra, säger hon.

Ansökan om bidrag till 
material beviljades av Vakna-
fonden och i torsdags kom en 
hel låga med pyssel.

– Jag blev så glad när jag 
fick beskedet. Titta, idag är 
vi över 30 barn här. Vi ska 
göra egna masker till Hallo-
ween, då vi har planerat att 
ha ett disco här. Sedan ska vi 
göra julppyssel och arrange-

ra ett eget luciatåg, berättar 
Batoul.

Reglerna för Pysselklub-
ben är enkla. När du har 
varit där mer än fem gånger 
blir du automatiskt medlem. 
Inga medlemsavgifter.

Inga avgifter
– Och som medlem får du 
också åka med på en del ut-
flykter. Vi har mycket på 
gång. Det kan bli simhallen, 
Lek- och buslandet, Slotts-
skogen och lite annat, säger 
Batoul hemlighetsfullt.

Pysselklubben vänder sig 
inte bara till barn på Klöver-
stigen i Nödinge.

– Nej, alla är välkomna, 
från Skepplanda i norr till 
Surte i söder. Det är mest 
tjejer här, men jag vet att det 
finns många killar som också 
gillar att pyssla.

Batoul Raad bor själv på 
Norra Klöverstigen och hon 
vet varför Pysselklubben är 
viktig.

– Därför att vi måste ha 
något att göra, annars är det 
många som börjar tjuvröka till 
exempel. Andra åker bara om-

kring och gör dumma saker, 
men det är för att de inte har 
något annat att göra.

Själv har hon fullt upp. 
Förutom Pysselklubben 
är det dans och piano som 
gäller.

– Det är så här vi vill att 
Vaknapengarna ska fungera. 
Att barn själva kommer med 
önskemål om saker de vill för-
verkliga. Batoul är ett fantas-
tiskt föredöme, säger Linda 
Skånberg som representera-
de Vaknafonden i torsdags-
kväll.

Från Hyresgästförening-
en Klöverstigen hörs bara 
lovord, även om det finns en 
oro för ungdomssituationen 
i stort.

– Det här är ett jättebra in-
itiativ. Självklart ställer vi vår 

lokal till förfogande när den 
kan användas till så positiva 
ändamål. Däremot är vi oro-
liga för allt annat som sker 
på kvällar och helger. Brän-
derna har skakat om oss. Jag 
tror det brister i att barn och 
ungdomar inte vet vem som 
betalar för skadegörelsen. 
Vi skulle behöva regelbund-
na nattpatruller, åtminstone 
nu, men inte när Batoul och 
hennes vänner blir äldre. De 
verkar ha förstått allt, säger 
Iris Sundberg som har bott 
i Nödinge sedan 1971.
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Batoul Raad är initiativtagaren till Pysselklubben i Nö-
dinge. Hennes välformulerade ansökan till Vaknafonden 
gav utdelningen.

"Alla borde pyssla lite mer""Alla borde pyssla lite mer"
– Batoul Raad, 12, har 
startat en pysselklubb på 
Klöverstigen

Glädje hos Pysselklubben. Vaknafonden överlämnade mäng-
der av pysselmaterial till de glada entusiasterna.

Pyssel skapar gemenskap. 
Sarg el Sadek och Johanna 
Leino som hjälper sin lille-
bror Daniel med att pyssla.

BORDE NOG PYSSLA MER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13
ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

EGEN SERVICEVERKSTAD

Kända märkesvaror till låga priser

Detta sanslösa
erbjudande
gäller endast på 

ballonglördagen
den 26/10
Skynda att fynda,
reservation för slutförsäljning!

Panasonic KX-TG1100NESPanasonic KX-TG1100NES
Trådlös telefon, nummerTrådlös telefon, nummer 
presentatör, telefonbok. Komplettpresentatör, telefonbok. Komplett 
med batteri, 2 års GARANTI.med batteri, 2 års GARANTI.

Ord pris: 299:-
Endast den 26/10
Pris: 104:- minus
5%  Garanterad 

rabatt =

99:-
eller billigare! Max 1st per kundMax 1st per kund

0303-23 08 04. Mobil 0705-29 34 81. 
Dumpersgatan 2. Kungälv

KUNGÄLV - TJUVKIL
Matskärsvägen 92 • Visning Lördag kl. 12 - 13.

I naturskön miljö och m. lugnt läge fi nner du 
denna välv. villa 1 pl. m. källarplan. Delvis öppen 

planlösning. Omb.-83, renov.-04. Boa 85 kvm. förd. 
5 rok. Bra uteplats i väster med el-markis. Tomt 
1840 kvm. Barnvänligt omr. med gångavstånd 

till badplats. Vägbeskr. Kör in Matskärsvägen till 
toppen på området. Jag skyltar.

Pris 2 800 000 kr el hbj. www.hemnet.se

Till salu

VÄLKOMMEN IN TILL NÅGOT AV VÅRA KONTOR! 
ALE: ALE TORG 14, TEL 0303-360 360
KUNGÄLV: VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50

”Trygghet, 
ansvar och resultat är ledordi min yrkesroll”

”T

re

Vad anses vara syftet med 
bestämmelsen och vem upprättar 
energideklarationer?
Svar: Att spara energi och bidra till en hållbar utveckling 
liksom att minska utsläpp som påverkar vårt klimat och vår 
livsmiljö. Energideklarationen ska upprättas av en oberoende 
expert. Boverket har utfärdat föreskrifter med de krav 
som ställs för certifi ering av energiexperter.

Claes Hellström
ÅLDER: 46 • FAMILJ: FRU & TRE BARN • INTRESSE: SEGLING & 
FOTBOLL • SPECIALITET: VILLOR & FASTIGHETSJURIDIK

Fråga experterna


