
I mars firar Vaknafonden 5 år. 
Stödföreningen som bildades 
för att tillvarata näringslivets, 
föreningslivets och allmänhe-
tens intresse av att stötta det 
drogförebyggande arbetet i 
Ale kommun har rönt stor 
uppmärksamhet. Totalt har 
över 1,5 Mkr kunnat delats 
ut till nya initiativ för barn 
och unga i Ale.

I tisdags togs återigen ett 
antal glada beslut.

Tre elever i Ale gymna-
sium arbetar för tillfället med 
att försöka få till stånd en 
unik cd-inspelning med unga 
musiker från Ale. Projektet är 
kostsamt och eleverna söker 
olika typer av finansieringar.

– Deras projekt kommer 
att engagera många ung-
domar och blir det av har vi 
lovat att stå för tryckkostna-
den. Killarna har en tuff rond 
att gå för att få ihop resten, 
men vi tror nog att de lyckas. 
De brinner verkligen för det 
här, säger Tyrone Hansson.

Fem andra ungdomar som 
också har sitt ursprung i Ale 
gymnasium söker pengar till 

inspelningen av långfilmen 
"Svensk Blatte".

– Det är en spännande 
idé som inte har något med 
skolan att göra. Killarna gör 
det här på sin fritid, men har 
fått lov att låna skolans teknik 
och utrustning. Eldsjälarna 
ville veta vad vi tyckte och 
vi gillar självklart idén. Nu 
återstår för filmteamet att 
specificera en budget. När 
den och manuset är klart kan 
vi ta ställning till ett bidrag, 
menar Tyrone Hansson och 
tillägger:

– Det är ju det här fonden 
finns till för, hjälpa ungdo-
mar att förverkliga idéer. De 
ska inte stranda bara för att 
de saknas några tusenlappar.

Under 2009 genomfördes 
tio uppskattade tjejkvällar hos 
Klippstudion i Nödinge. Nu 
finns det också ett intresse 
för att arrangera åtminstone 
två killkvällar.

– Ett strålande förslag som 
vi är positivt inställd till. Vi 
kommer att föra en dialog 
om hur dessa kan utformas, 
kommenterar Tyrone Hans-

son som gillar när företagen 
kommer med kreativa idéer 
som är ungdomarna till 
gagn.

Ale J United
Ale J United, en gemensam 
satsning på juniorfotboll 
signerad Ahlafors IF, Nol 
IK och Nödinge SK, väckte 
också stort intresse.

– Vi vill gärna vara med på 
ett hörn. Det är en viktig mål-
grupp, killar 16-19 år gamla. 
Vi hoppas kunna utbyta lite 
tjänster och på något sätt 
ska vi bidra till att lyfta den 
här satsningen, lovar Tyrone 

Hansson.
Ale FUB beviljades också 

ett mindre bidrag till sina 
cafékvällar. Pysselklubben 
som drivs av 13-åriga Batoul 
Raad fortsätter att utvecklas, 
något som fonden tänker 
uppmärksamma.

Bohusskolans föräldraför-
ening erhöll 5000 kronor för 
att genomföra sin traditions-
enliga avslutningsfest för 
årskurs nio. Drogfri natur-
ligtvis. 
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Slutspurt 
sista veckan.

Halva 
reapriset!
Gäller t.o.m. 31/1 2010.

Med reservation för slutförsäljning 
och lokala avvikelser. 

3700GÖR DET VARJE VECKA!
SJÄLVSCANNA DU OCKSÅ & SPARA TID!
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       Självscanningvara

Läsk

15:-+pant
ICA 1,5 liter • Jfr pris 3,33/liter+ pant

Pris utan självscanning 9,95/st + pant
Max ett köp per kund

3 för

Jubieumspriser!
ICA-kortet 
fyller 20 år!

Präst, Grevé, Herrgård

5990
/kg

Arla Foods

5 för

2 för

Frukostägg
1990

/st
Stjärnägg 12-pack • Jfr pris 1,66/st

2 för

Färdigmat

69:-
Weight Watchers 360-400g • Djupfryst

Jfr pris 63,89-57,50/kg

3 för

Körsbärstomater

 990
Spanien, Marocko, Senegal 250g • Klass 1

Jfr pris 39,60/kg

Pågenlimpa, Rågapa, Råga

40:-
Pågen 850-900g • Jfr pris 23,53-22,22/kg

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

ChokladkakorChokladkakor

28:-
Marabou 200g • Jfr pris 70,-/kg

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

TvättTvätt && sköljmedelsköljmedel

100:-
Via , Comfort 750-1000 ml, 750g

Jfr pris 1,11-0,36/tvätt

FläskytterfiléFläskytterfi lé

6990
/kg

Nybergs Deli Ursprung Sverige
ca 800g Gourmetmörad

Av benfri putsad kotlett. Vacad
Max 2 köp per kund

Efter många önskemål 
har vi åter Östras bröd!

Nyhet!

Nya bidrag från Vaknafonden
ÄLVÄNGEN. Styrelsen för Stödföreningen Vaken 
som förvaltar pengarna i Vaknafonden tog i 
veckan beslut om nya bidrag.

Pysselklubben i Nödinge, cd-inspelning, tjej- och 
killkvällar, filmprojekt, musikcafé och tre klubbars 
gemensamma juniorsatsning i fotboll fick gehör.

– Som vanligt hade vi många intressanta ansök-
ningar att ta ställning till, säger ordföranden, 
Tyrone Hansson.

Tyrone Hansson, ordförande i Stödföreningen Vaken.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


