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Pysselklubben i Nödinge fick vara representanter för Vaknafonden och ta emot årets första 
Vaknacheck från Ica Kvantum.

Ännu en Vaknacheck utdelad
NÖDINGE. Försälj-
ningen av Vaknapåsen 
går fortsatt bra på Ica 
Kvantum Ale Torg.

I torsdags kunde 
en check på 106 887 
kronor överlämnas till 
Vaknafonden.

Batoul Raad, 13, 
fick som ansvarig för 
Pysselklubben, repre-
sentera fonden och ta 
emot bidraget.

Pysselklubben på södra Klö-
verstigen i Nödinge firar ett 
år 2010. Den unga fören-
ingen drivs av ungdomar-
na själva, där eldsjälen heter 
Batoul Raad. Vid två tillfällen 
har föreningen fått ett verk-
samhetsbidrag.

– Det är ett utmärkt exem-
pel på hur vi vill att det ska 
fungera, att ungdomar ser 
möjligheter och tar egna ini-
tiativ. Det är en ny verksam-
het som inte har funnits tidi-
gare och det vill vi premiera, 
säger stödföreningen Vakens 
ordförande, Tyrone Hans-
son, som tillägger:

– Vi hoppas att andra ser 
Batoul och hennes vänner 
som goda föredömen. Fler 
borde kunna starta liknande 
föreningar.

Pysselklubben erhöll i tors-
dags material till ett värde av 
3000 kronor.

– Nu är det påskpyssel som 
gäller med glas- och pors-
linsmålning, berättar Batoul 
Raad.

Hon fick också agera re-
presentant för Vaknafonden 
när Ica Kvantum överlämna-
de den senaste Vaknacheck-
en. 106 887 kronor till nya 

satsningar för barn och unga 
i Ale.

– Wow, så mycket pengar!
Helt riktigt. Nya pengar, 

nya möjligheter.

– 106 887 kronor från Vaknapåsen

Francicko, 6, trivs på Pysselklubben i Nödinge.
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17-åring dömd för olaga intrång
En 17-årig yngling, 
hemmahörande i Älväng-
en, har av Alingsås Tings-
rätt dömts för olaga intrång 
och försök till tillgrepp av 
fortskaffningsmedel. Påfölj-
den blir 20 timmars ung-
domstjänst och vidare ska 

den skyldige betala ett ska-
destånd på 950 kronor.

Det var i somras som 17-
åringen gjorde ett olaga in-
trång tillhörande Ale Rid- 
och Körsällskap. Han har 
också, tillsammans med en 
kamrat, försökt att tillgripa 

en bil genom att krossa en 
bakruta och ta sig in i per-
sonbilen och därefter bryta 
sönder rattkåpan.

17-åringen har erkänt 
gärningarna.
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