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Vaknapåsen har sålts till förmån för barn och unga i Ale under sex år. Det och en nylansering 
firades med kaffe och tårta i fredags. Birgitta Brinkhed var en av tårtgästerna.

Påsens dag – satsningen ihop med 
Ica har givit Vakna 1,3 miljoner
NÖDINGE. Våfflan och kanelbullen en 
egen dag.

Nu har Vaknapåsen också det.
I fredags firades samarbetet 

mellan Ica Kvantum Ale Torg och 
Vakna sex år – ett samarbete som 
givit nära 1,3 miljoner kronor till 
aktiviteter för barn och unga.

En ny Vaknapåse lanseras i dagarna. Till skill-
nad från den som funnits i butik de gångna 
sex åren är den nya Vaknapåsen miljömärkt.

– Försäljningen sjönk stadigt. Konsumenter 
är väldigt miljömedvetna idag och därför var vi 
tvungna att göra något. Tillsammans med  Ica-
handlare Marianne Sjöö kom vi fram till att 
låta även Vaknapåsen bli en så kallad miljöpå-
se. Det betyder att kunderna inte länge behö-
ver välja mellan att bidra till ett grönare sam-
hälle eller till Vakna – de kan göra både och. 
Vår påse är fortfarande 50 öre dyrare, men ef-
tersom det inte finns några 50-öringar längre 
så borde valet av påse kännas rätt lätt, förkla-
rar en nöjd Thomas Berggren, projektleda-
re för Vakna, tillsammans mot droger, i Ale.

Med anledning av den nya påsen och att 

samarbetet med Ica Kvantum firar sex år bjöds 
kunderna på kaffe och tårta till toner av vio-
listen Stefan Lindström.

– Varje kund som kunde uppvisa en Va-
knapåse kunde också hämta ut en lott där vi 
hade många finfina priser i potten, sa Berg-
gren som konstaterade att Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berglund (M) tillhörde 
turgubbarna.

– Han vann en av två stora påsk-korgar och 
ville helst att någon annan skulle få den, men 
vinner man så vinner man.

Totalt har insamlingen via Vaknapåsen 
givit 1 285 000 kronor fram till 31 mars 2011. 
Pengar som på olika sätt skapat nya aktiviteter 
och alternativ för barn och ungdomar i Ale. 
I fredags överlämnade Marianne Sjöö årets 
första check som noterade 114 602 kronor.

– Det är Vaknafondens enskilt viktigaste 
intäkt och det känns fantastiskt att vi kan ha 
det här samarbetet. Pengarna gör stor nytta i 
föreningslivet och vi har också möjlighet att 
stötta idéer som normalt är svåra att finansie-
ra, sa Thomas Berggren.

Återigen så drabbas Ale av VG regio-
nens besparningar och omorganisa-
tioner. Denna gång är det Nolam-

bulansen som drabbas. Kungälvs sjukhus 
vill inte upphandla ambulansvården när av-
talet går ut utan nu vill Landstinget ta över 
verksamheten själva och driva alla ambu-
lanser centralt. Detta trots att Nolambu-
lansen är mycket uppskattad av Aleborna 
och att personalen är mycket professionell.
Att detta skulle bli billigare är väl ingen 
som tror, men blir det effektivare? Knap-
past men den styrande majoriteten (S, V 
och MP med stöd av sjukvårdspartiet) kan 
väl göra allt bästa själva. 
Tidigare i våras nåddes Aleborna av rykten 
om att Vårdcentralen i Skepplanda, ett 
rykte som var felaktigt man skulle bara 
bli en filial till Älvängen. Men hur länge 
står sig detta beslut? Redan tidigare hade 
man passat på att stänga folktandvården i 
Skepplanda.

I Bohus stängde vårdcentralen 1 janu-
ari men här finns ju Praktikertjänst. Men i 
Bohus skulle Landstinget tvunget konkur-
rera med denna privata aktör och i oktober 
2009 öppnade två vårdcentraler i Bohus. 
Ett beslut som har kostat skattebetalarna 
många miljoner i bortkastade skattepengar. 
Det har också kostat kommunens bostads-
bolag Alebyggen både pengar och mycket 

extraarbete att föröka tillgodose lokalbe-
hoven. Tyvärr så väljer Regionens politiker 
att ta fel beslut och tycker det är viktigare 
att kämpa mot privata intressen än att till-
godose servicen för Aleborna.

Det är dags att välja politiker till Västra 
Götalandsregion som ser till Alebornas 
bästa och som inte bara finner sig i att ser-
vicen blir sämre. Pengar till vård eller vin-
ster frågar Ales socialdemokratiska kandi-
dat i annonser men det kanske hade varit 
bättre att ställa frågan hur man använder 
skattebetalarnas pengar effektivt. Visst ska 
man rösta med hjärtat den 15 maj men det 
är nog bra att även ha med hjärnan. 
Rösta på Kristdemokraterna i omval 2011 
den 15 maj. Vi kommer att kämpa för att 
även Aleborna har rätt till en god servi-
ce och att Nolambulansen ska vara kvar. Vi 
jobbar också för att småsjukhusen i regio-
nen ska få vara kvar. Att neddragningarna 
av vårdplatser inom medicin och geriatrik 
måste upphöra. Vi har också konsekvent 
krävt mer pengar till psykiatrin och pro-
testerat mot neddragningar av vårdplatser 
inom den psykiatriska vården.

Sune Rydén 
Kristdemokraterna

Regionkandidat

Nolambulansen måste vara kvar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15

ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

www.aletorg.se
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