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ÄLVÄNGEN, Tel 0303-74 86 16 • Öppet mån-fre 9.30-18, lör 10-14

Torsdag 4/2 kl. 10.00

startar vår stora

KVALITETSREA
www.teamsportia.se

15-70% RABATT
PÅ ALLT I BUTIKEN

Hockey, sweatshirts, T-shirts, jackor, träningskläder,

indoor, regnkläder, walkingskor, kängor, ryggsäckar, 

skridskor, Längd, alpint

JOGGINGSKOR

SKIDKLÄDER
och mycket mer

Den 1 oktober försvinner 
50-öringen som betalnings-
medel och blir värdelös. 
Nu har Swedbank, tillsam-
mans med den ideella orga-
nisationen ”50-öringen litet 
mynt men stor nytta”, star-
tat kampanjen ”Dammsug 
Sverige” för att samla in alla 
50-öringar. Pengarna går 

till välgörande ändamål.
I Sverige finns 300 mil-

joner 50-öringar. Det inne-
bär 150 miljoner kronor 
som blir värdelösa om de 

inte växlas in innan den 1 
oktober.

På Swedbank i Älväng-
en finns insamlingsbössa 
där man redan nu kan lägga 

sina 50-öringar. Pengarna 
som samlas in kommer att 
gå till BRIS, Childhood och 
SOS-barnbyar

För fem år sedan för-

svann den silverfärgade 50-
öringen. Då fanns det 250 
miljoner 50-öringar kvar 
när tiden var ute. Alltså 125 
miljoner kronor som gick 
upp i rök. Swedbank hoppas 
nu att de kan bidra med att 
pengarna kommer till nytta 
i form av välgörenhet.
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50-öringar samlas in
Onsdagen 27 januari sam-
lades 270 Aktiva Seniorer 
på Kvarnkullen. På dagord-
ningen var som vanligt so-
cialt umgänge, information, 
fika, lottdragning, samt sist 
men inte minst en rolig av-
slutningshistoria framförd av 
ordföranden Sture.

Dagens inbjudna gäst 
Ann Rosman, Marstrands 
nya deckarförfattarinna, be-
rättade på ett engagerat sätt 
om sin uppväxt, sina in-
tressen segling och Evert 
Taube och hur hon mer 
eller mindre av en slump 
hamnade i deckarskrået. 
Efter ekonomi- och IT-stu-
dier började Ann att arbeta 
med oljeborrplattformar. 
När det äntligen blev beslut 
på att reparera den sönder-
rostade Pater Nosterfyren 
bad Ann sin arbetsgivare att 
få deltaga i detta spännande 
projekt. Under sina många 
seglatser hade Ann lärt sig 
Bohusläns historia och blev 
mycket fascinerad av livet på 
Hamneskär alltsedan fyren 
uppfördes 1868.

Ann som är bosatt på 
Marstrandsön, började under 
en föräldraledighet att fan-
tisera om hur Pater Nos-
ters och Marstrands kultur-
miljö skulle kunna använ-
das som bakgrund i en mor-
dintrig. Det lyckades alldeles 
utmärkt och i höstas kom 
boken ut. Det har gett Ann 
blodad tand. Nästa mordgåta 
är nu på gång i Marstrand!

Efter pausen fylld med 
prat, kaffe, ostmacka och 
dammsugare (tack till våra 
eminenta fikafixare) avsluta-
des månadsmötet med diver-
se information. Bland annat 
startar två fotokurser i mars, 
flera resor är på gång och 
den utskickade reseenkäten 
önskas ifylld och återlämnad. 

17 februari ges en ny möj-
lighet att lyssna på en förfat-
tare, 87-åriga Kerstin Hen-
ning Magnusson som debu-
terade vid 75 års ålder efter 
en svår olycka. I höstas kom 
hon ut med sin fjärde bok. 
Rubriken på Kerstins före-
drag är ”Att möta livet på 
livets villkor”.

Nisse Simonsson är en 
av Sveriges mest anlitade fö-
redragshållare. Han kommer 
till Kvarnkullen 15 septem-
ber och berättar för oss hur 
vi kan bli bättre på att styra 
våra tankar och vår tillvaro.

Ulf Lundqvist

Författarbesök 
från Marstrand

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund


