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Om några veckor kommer 
du att se och höra mycket 
om insamlingen till Värl-
dens Barn. Temat för årets 
insamling är barns hälsa, ut-
bildning och framtid. I år 
samarbetar 21 olika hjälp-
organisationer för att göra 
livet lättare för många 

barn. I Ale är det Lions, 
Smyrna Secondhand, Svens-
ka kyrkan och Röda Korset 
som samarbetar och dessut-
om har vi ett gott stöd från 
Alekuriren.

Den 14-15 oktober blir 
det stor tv-gala och riksin-
samling i landets alla kom-

muner. I vår kommun 
kommer du att se många in-
samlare med orange bande-
roll och med bössa i handen 
under den här tiden.

Förutom den stora böss-
insamlingen så gör vi även 
annat för att få in pengar:

• Många företagare i 
kommunen uppvaktas och vi 
ber dem skänka 500 kronor 
eller mer och som tack får 
de sin logotype på en helsida 
i Alekuriren.

• Skolor och förskolor 
uppmuntras att engagera 
sina elever att på ett enkelt 
och roligt sätt bidra till in-
samlingen.

• Fotbollsklubbar har 
också tillfrågats om de vill 
deltaga på något sätt.

• Boken ”Noveller för 
Världens Barn” som i år är 
en ljudbok säljs.

• Gymnasiet och Kultur-
skolan deltar.

• Ett Världens Barn-lot-
teri har ordnats. 

• Smyrna secondhand 
skänker intäkterna från den 
15 oktober.

• Kupan, Röda Korsets 
secondhandaffär i Älvängen, 
skänker intäkterna från 4-15 
oktober till insamlingen.

Vill du hjälpa till på något 
sätt så hör gärna av dig till 
Kupan i Älvängen. Kanske 
är ni en grupp/klass som 
skulle vilja gå med bössor 
och knacka dörr där ni bor. 
Tillsammans kan vi göra 
mycket för Världens Barn. 
Världens Barn behöver dig!

Världens Barn-kommittén i Ale

LEDIGA TJÄNSTER

Insamlingen till Världens Barn
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www.lärlingsgymnasiet.se

Smartaste vägen till jobb!

LÖDÖSE. I våras startade 
Nattvandrarna Lödöse.

– Vi var några stycken som 
tyckte det var tråkigt med all 
förstörelse och allmänt stök 
på platser runt omkring oss, 
säger Cicilia Andersson.

– Vi vill vara med och 
skapa trygghet för invå-
narna oavsett ålder, skapa en 
mötesplats så att unga och 

Information om nattvandring i Lödöse
äldre ska kunna lära känna 
varandra och minska risken 
för våld, annan kriminalitet 
och skadegörelse, för att i 
förlängningen frigöra resur-
ser till att investera i ungdo-
mars fritid.

Många är intresserade av 

nattvandring. Flera personer 
har redan skrivit upp sig 
på listor. Tisdagen den 27 
september sker ett informa-
tionsmöte i Tingbergssko-
lans matsal. Representanter 
från Nattvandrarna i Göte-
borg, polisen i Västra Göta-

land och lokala nattvandrare 
kommer då att medverka. 
Mötet riktar sig till alla som 
är nyfikna och intresserade 
av att hjälpa till, även om 
man redan har anmält sitt 
intresse.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Binarkoncernen har 
via sitt moderbolag Binar AB 
förvärvat KSG i Surte AB.

KSG som har cirka 40 
anställda och omsätter 70 
miljoner kronor bedriver le-

goproduktion av avancerade 
plåtkonstruktioner vid sina 
verkstäder i Surte.

KSG arbetar huvudsak-
ligen med plåtformning, 
svetsning och maskinbear-

betning av större konstruk-
tioner i krävande material 
till verkstads- och offshore-
industrin.

KSG levererar både kompo-
nenter och system och har 
under lång tid samarbetat 
med bolag inom Binars 
verkstadsgrupp.

– KSG är verksamma 
inom områden med stor 
utvecklingspotential och 
kommer att tillföra Binars 
verkstadsgrupp både kompe-
tens och kontakter mot nya 
kundgrupper, säger Binars 
koncernchef Ingemar Pet-
tersson.

Binarkoncernen är verk-
sam inom tre områden: 
Elektronik, Industriau-
tomation och Verkstad. 
Verkstadsgruppen består av 
Nohab Industri AB i Troll-
hättan, Rostfritt och Smide 

AB i Tranås, Titech system 
AB i Tidaholm och Arion 
AB i Hjo.

– Vi utvecklas för närva-
rande mycket kraftfullt till-
sammans med våra kunder 

och genom Binarkoncernen 
får vi en ägare som långsik-
tigt kan stödja oss i detta 
arbete och tillsammans med 
de övriga Binarbolagen 
kommer vi att kunna erbjuda 

våra kunder fler tjänster och 
bli en kraftfullare system-
leverantör, säger KSG:s vd, 
Bernt Frisk.

❐❐❐

KSG i Surte har förvärvats av Binar AB.        Foto: Jonas Andersson

V i Ale håller möte för 
medlemmar och andra 

intresserade inför kongress 
med partiledarval

Inleder gör Elise Norberg Pilhem valberedningen. 
Vi får också besök av Rossana Dinamarca vice 

ordförande och kandiderar till ordförande

Tisdag 27 september kl 19.00
Folkets hus i Nol 2:a vån

Elise Norberg-Pilhem är 
ordförande för Vänsterpartiet 
Västra Götaland och ledamot 
av valberedningen för 
partistyrelsen

Rossana 
Dinamarca 
vice 
partiledare 
och partiledar 
kandidat

Binar har förvärvat KSG

Blir du kund hos oss äger du ditt larmpaket  
direkt. Du får dessutom fri support, material-
garanti och två fria larmutryckningar. Läs mer  
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Ring oss redan i dag på 020-20 79 00 eller 
gå in på LFlarmcentral.se

Trygghet med anslutet Inbrotts- & 
brandlarm från 120 kronor/månad.

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Jan och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med ditt  
företags affärer. 
Du når mig på jan.svensson@swedbank.se 
0303-334899, växel 0303-334880.


