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Vi vill tacka alla våra kunderVi vill tacka alla våra kunder 
och samarbetspartners för 2009och samarbetspartners för 2009
och önska God Jul & Gott Nytt År!och önska God Jul & Gott Nytt År!

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

I våras invigdes Nya Mötesplats Kupan på Göteborgsvägen i Älvängen.

Nu har det snart gått nio 
månader sedan vi invig-
de vår Nya Mötesplats 
Kupan på Göteborgs-
vägen i Älvängen. Den 
28 mars tågade vi från 
Gamla Kupan över till 
Nya Kupan där Svenska 
Röda Korsets ordförande 
Bengt Westerberg invig-
ningstalade.

Under hösten har vi 
”bott in oss” i de nya lo-
kalerna och det känns väl-
digt bra. Det är mycket 
lättare att arbeta här för 
man har bättre överblick 
av vad som finns. Perso-
nalen har ett eget rum 
och i ett rum stryker, 
lagar och syr personal och 
elever från daglig verk-
samhet. I köket kan kun-
derna sätta sig och prata 
och ta en kopp kaffe. Det 
är ju meningen att Kupan 
ska vara en mötesplats för 
alla som kommer dit.

Kunderna är också 
mycket positiva till vår 
Kupa och kommer ofta 
med tips och råd om för-
bättringar, vilket vi natur-
ligtvis är glada och tack-
samma för.

Lika tacksamma är vi 
för allt vi får in i form av 
kläder och prylar. Det 
är ju tack vare alla som 
skänker saker som vi kan 

skicka kläder till behö-
vande och skicka pengar 
till olika hjälpprojekt. 

Under året har vi 
skickat säckar med till 
Röda Korsets klädförråd i 
Halmstad och pengar till 
olika projekt, men nu be-
höver vi en ny kassör för 
Kupan. I Ale kommun 
finns det fyra rödakors-
kretsar (föreningar) med 
var sin styrelse plus ett 
samverkansråd, som har 
hand om Kupan och som 
också har en egen styrelse 
med en kassör. Från den 
1 januari 2010 får det inte 
vara så utan Kupan måste 
ligga under en av kretsar-
na. Därför söker vi med 
ljus och lykta efter en fri-
villig som kan tänka sig 
att vara kassör i en krets 
och samtidigt ha hand om 
Kupans pengar. Är du in-
tresserad? Se annons!

Till slut önskar vi er 
alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År.

INSAMLING 2009
Rädda Mammorna    75 000 kr
Katastrofreserven    75 000 kr
Världens Barn             21 126 kr
Ale Kontakt- och stöd  16 000 kr
Äldreboende i Ale     15 000 kr

Styrelsen 
i Starrkärrskretsen

Nya Kupan en förträfflig mötesplatsNya Kupan en förträfflig mötesplats


