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Sedan 1907 arbetar Majblom-
man för att förbättra barns 
villkor i Sverige. Verksamhe-
ten bygger på att barn hjälper 
barn genom att sälja majblom-
mor. Majblomman är Sveriges 
största barnhjälpsorganisation 
med 700 lokalföreningar.

– I fjol lyckades vi samla 
in 49,5 miljoner kronor. Det 
skedde under två veckors tid. 
Det gör oss till en av Sveriges 
20 största insamlingsorgani-
sationer, säger Lena Holm till 
Alekuriren.

Varje lokalförening är en del 
i barnets nätverk med familj, 
skola, fritid, hälso- och sjuk-
vård samt socialtjänst på orten.

– Vår vision är att alla 
barn ska få vara med och dela 
gemenskapen med sina kam-
rater i skolan och på fritiden. 
Under hela året ger vi bidrag 
till enskilda barn, skolaktivite-
ter och forskning om barn. Vi 
driver ett sommarläger på Gal-
tarö och verksamheten Hallå, 
hör på mig! Vi tar varje år fram 
ett kostnadsfritt studiematerial 
till alla grundskolor årskurs 4 
och 5 som inspirerar lärare att 
arbeta för att motverka barn-

fattigdom i Sverige.
100 000 barn i åldern 9-12 

år kommer gå runt och sälja 
majblommor de närmaste två 
veckorna.

– I Ale kommun är skolbar-
nen väldigt engagerade i för-
säljningen och tillsammans gör 
man en beundransvärd insats, 
avslutar Lena Holm.

JONAS ANDERSSON

– Dansen går i Folkets Hus
ÄLVÄNGEN. Musiken 
strömmar ur högta-
larna och dansen är i 
full gång.

Det var sannerligen 
fullt ös i Folkets Hus i 
tisdags.

– Så himla kul att se 
ungarna, säger Stig 
Karlsson alias ”Stuffa-
Stig”.

Det stuffas på de flesta skolor 
i kommunen nu för tiden. 
Stig Karlsson har blivit ett 
känt namn för många elever 
och otaliga är de som lärt sig 
dansens grunder av den char-

merande gentlemannen med 
rötter i Örnsköldsvik.

– Jag har världens bästa 
jobb! I 32 år har jag under-
visat i dans och det är fortfa-
rande lika kul, säger Stig.

Nu har dansen också blivit 
en populär lovaktivitet. På 
sportlovet var det premiär i 
Älvängens Folkets Hus. 28 
mellanstadieelever nappade 
på erbjudandet.

– Jag blev jätteglad att det 
kom så många barn varför jag 
bestämde mig för att upprepa 
succén på påsklovet, berättar 
Stig.

I tisdags kom 34 barn från 
årskurs 3-5 för en eftermid-

Stuffatider även på loven

Dans på påsklovet. Ett drygt 30-tal barn från årskurs 3-5 
kom till Älvängens Folkets Hus i tisdags för att dansa, mima 
och leka tillsammans.

Försäljningsstart av 
årets majblomma

Majblomman 2010. Idag (läs Majblomman 2010. Idag (läs 
tisdag) startar försäljningen, tisdag) startar försäljningen, 
som pågår under två veck-som pågår under två veck-
ors tid.ors tid.

ALE. På tisdag startar försäljningen av årets maj-
blomma.

Ett flertal skolor i Ale kommun kommer att vara 
engagerade i försäljningsarbetet.

– Det finns ett utbrett engagemang i Ale, säger 
Majblommans generalsekreterare Lena Holm till 
lokaltidningen.

”Stuffa-Stig” blir glad när han ser att dansstegen sitter hos 
eleverna.
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I måndags var det premiär för Svenheimers Konditori i Älvängen. Många nyfikna och till-
lika kaffesugna besökare kom för att ta del av de nyrenoverade lokalerna. Gästerna avlös-
te varandra och många uppvaktade med blomster och hjärtliga lycka till-hälsningar. Bland 
premiärgästerna återsågs järngänget bakom föregångaren, Älvbrinkens Konditori, som 
bjudits in dagen till ära.

– Det känns bra att ha två butiker i Ale kommun. I Älvängen finns starka traditioner av 
att handla bröd hos bagaren. Det är kul att vi kan föra den vidare och vi vet att älvängen-
borna har saknat sitt konditori, säger ägaren Lennart Svenheimer som ses på bilden till-
sammans med Petra Niklasson (t v) och Monica Torinsson.

Till skillnad från butiken på Ale Torg kommer man i Älvängen även att servera frukost.

Foto: Jonas Andersson

dag i dansens tecken. Foxtrot 
varvades med bugg för att 
plötsligt övergå i polka och 
schottis.

– Så fantastiskt skoj med 
spridningen på deltagarna, 
alltifrån Alafors och Nol till 
Älvängen och Skepplanda. 
Det är suveränt att barnen får 
träffas över ortsgränserna.

Till sommaren planerar 
”Stuffa-Stig” för lägerverk-
samhet i dans. Information 

kommer att ges ut i skolorna 
när lovet närmar sig.

– Jag har tänkt mig ett tre-
dagarsläger i Älvängens Fol-
kets Hus där barnen ska få 
lära sig 21 olika danser.

Finns det fler?
– Själv kan jag 94…

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Svenheimers har öppnat i Älvängen
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