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NÖDINGE. Det behövs 
fler nattvandrare!

I Nödinge ska en lokal 
nattvandrarförening 
startas upp.

Ett informationsmöte 
är utlyst till onsdagen 
den 13 april i Ale gym-
nasiums tv-studio.

Idag finns fungerande natt-
vandrarföreningar i Skepplan-
da, Älvängen, Surte-Bohus och 
till viss del även i Nol-Alafors.

– På några orter sker natt-
vandring enbart i samband med 
större helger, som exempelvis 
valborg och skolavslutning, för-
klarar Thomas Berggren, som 
sitter med i kommunens arbets-
grupp för nattvandring.

Det är inte kommunen som 
ansvarar för nattvandringen, dä-
remot finns det representanter 
som stöttar de olika gruppe-
ringarna.

– De kan alltid vända sig till 
oss och få råd och hjälp. Vi vill 
stötta nattvandrarna och den 
insats som de gör, säger Lotti 
Klug.

– Varje år arrangerar vi en 
så kallad kick off dit vi bjuder 
in samtliga nattvandrare i Ale. 
Då passar vi på att inventera be-
hovet och samtidigt bistå med 
någon form av utbildning.

Årets upptaktsträff i Ale 
gymnasium gav signaler om att 
en nattvandrarförening i Nö-
dinge borde startas upp. För 
att göra slag i saken har kom-
munen, via Vakna, SSPF och 

Rådet för hälsa och trygghet, 
bestämt datum för ett informa-
tionsmöte.

– Det stämmer! Onsda-
gen den 13 april bjuder vi in 
alla intresserade vuxna till en 
träff i Ale gymnasium. Besö-
karna kommer att få träffa re-
presentanter från Nattvandrar-
na nationellt samt fältare i Ale 
kommun. Detta för att få en 
uppfattning hur man nattvand-
rar, säger Birgitta Augustsson 
och får medhåll av Jennie Hult.

Kaffe och räkmacka
– Dessutom serverar vi kaffe och 
räkmacka till alla som kommer. 
Av den anledningen vill vi att 
man anmäler sitt intresse till 
vår brotts- och säkerhetshand-
läggare, Lotti Klug, senast en 
vecka före mötet, säger Thomas 
Berggren.

Vem kan bli nattvandrare?
– Alla som är över 25 år och 

som bestämt tar avstånd mot 

våld, droger och främlings-
fientlighet. Ju fler desto bättre! 
Det är inte bara föräldrar som 
kan vandra utan alla engage-
rade vuxna är välkomna, säger 
Birgitta Augustsson som vet att 
vuxnas närvaro har betydelse.

– Tveklöst är det så! Vi vet att 
de gula jackorna är uppskattade 
av ungdomarna. Nattvandrarna 
är en viktig pusselbit i det före-
byggande arbetet och de skapar 
en trygghet i samhället. 

Lotti Klug vill gärna lyfta 
fram nattvandrarnas engage-
mang ur ett annat perspektiv.

– Relationen som skapas 
med ungdomarna är berikan-
de. Samtidigt skaffar man sig 
ett nätverk som vuxen. Du får 
möjlighet att träffa andra föräld-
rar och det i sin tur innebär en 
gemenskap, avslutar Lotti Klug.

Nattvandrarförening startas upp i Nödinge
– Informationsträff i Ale gymnasium

I NÖDINGE
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Ale kommun, här representerade genom Jennie Hult, Lotti 
Klug, Birgitta Augustsson och Thomas Berggren, bjuder in 
till ett informationsmöte för nattvandring i Ale gymnasi-
um onsdagen den 13 april. Tanken är att starta upp en lokal 
nattvandrarförening i Nödinge.

PRISVÄRDA GOURMET-
PAKET HOS EM!

Just nu har vi ett smaskigt erbjudande för dig som vill förnya matrummet inför vårens 
alla fester. Vi har kombinerat prisvärda matsalspaket för alla smaker, kompletta med bord och stolar. 

Ett av dem innehåller vår nya möbelserie ”Lodge”, med skön New England känsla. Alla 
paket märkta med ”snabb leverans” kommer inom tio dagar. Lite mera du!

SNABB 
LEVERANS!

MÖJA Matbord i vitlack. L 180 cm B 90 cm H 75 cm 
2295:- L 140 cm 1995:- Tilläggsskiva 50 cm 495:-
STINA Stol med kort klädsel 1095:- lång klädsel 1195:-

ADA Stolsdyna Ø 35 cm 
99:-/st. Finns i fl era färger.

4-PACK 

Du sparar 97:-
  299:-

PARIS Matbord i vitlack med ben i krom. L 170/270 cm 
B 100 cm H 73 cm 4295:- inkl. två iläggsskivor à 50 cm. 
THEO Stol 695:- Finns i fl era färger.  5995:-

PAKETPRIS! 
MATBORD OCH SEX STOLAR

Du sparar 2470:-

SNABB 
LEVERANS!

www.em.com
INRED NU, BETALA OM 6 MÅNADER. Ingen ränta eller avgiftertillkommer. Kreditgivare 
Handelsbanken Finans. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker eller längst t.o.m. 17 april.

0%
RÄNTA I

6 MÅNADER

7995:-
Du sparar upp till 1470:-

PAKETPRIS! 
MATBORD 180 CM OCH SEX STOLAR

LODGE Matbord L 190 cm 
B 95 cm H 75  cm 4995:- 
inkl. två iläggsskivor 
à 50 cm. Stol 1195:- 
STINA Stol med kort 
klädsel 1095:- lång 
klädsel 1195:- Buffé 
B 160 cm 5995:- LEXÖ 
Kökssoffa L 140 cm 
4995:-STINA Soffdyna 695:-

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.14 • Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22
ICA Kvantum, Ale Torg • ica.se/ale

100:-

GOTT & BILLIGT – MÅNGA RECEPT I HYLLORNA

Provsmaka nyheter!
Tisdag, fredag & lördag

2 för

Pensé-amplar

Rödspätta

69:-/st
ICA • 800g Djupfryst

Jfr pris 86,25/kg

Nyhet!
Falukorv

1990/st
Scan • 800g • Jfr pris 24,88/kg

Max 2 köp per kund • Finns laddat på ditt ICA Kort

Blandfärs

3990/kg
ICA • Ursprung Sverige • Ca 1600g

50/50 av nöt och gris
Max 2 förp per kund
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Äpple Fuji

990/kg
ICA • Italien • Klass 1

Karins Lasagne

55:-/st
Dafgårds • Djupfryst

1400g • Jfr pris 39,28/kg
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      Grillad rostbiff

15:-/hg
Jakobsdals • Jfr pris 150/kg

Max 5hg per kund
Pris för dig utan självscanning 22,95/hg

”Veckans Självscanningsvara”

I manuella disken

Möt våren med blommor!


