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Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Therese och jobbar på kontoret 
i Älvängen under vissa perioder samtidigt  
som jag studerar på Högskolan Väst.

Välkommen in så hjälper jag dig med dina  
bankärenden. Du når mig på therese.c.karlsson@ 
swedbank.se, växel 0303-334880.

ÄLVÄNGEN. – Jag blir 
så himla arg!

Christina Ekstrand 
har svårt att hålla till-
baka sin ilska.

Natten till i fredags 
hade Röda Korset i 
Älvängen besök av 
tjuvar som stal en väl-
fylld insamlingsbössa.

Någon gång under natten 
mellan torsdag och fredag 
slog gärningsmännen till. 
Efter att ha lyft bort ett föns-
ter till Kupan i Älvängen tog 
man sig in i lokalen.

– Förutom insamlings-

bössan tog tjuvarna en dator, 
berättar Christina Ekstrand 
med bitter stämma.

Pengarna som fanns i 
bössan skulle skickats till be-
hövande människor i Afrika. 
Nu blir det inget med den 
saken.

– Det känns för jäkligt! 
Folk skänker pengar och 
vi arbetar ideellt för utsat-
ta människor runtom i värl-
den, så kommer oärliga per-
soner och lägger beslag på 
slantarna. De kan inte ha 
något som helst samve-
te, dundrar Christina Ek-
strand.

Just nu pågår riksinsam-
lingen till förmån för Värl-
dens Barn. Röda Korset i 
Ale är en av de organisa-
tioner som drar sitt strå till 
stacken.

– Vi hoppas att företa-
gen är välvilligt inställda till 
att skänka pengar. Vi har 
inte börjat springa hos dem 
ännu, men när vi väl dyker 
upp så tror vi på ett positivt 
gehör som alltid, avslutar 
Christina Ekstrand.

Inbrott på Röda Korset
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Röda Korsets lokal i Älvängen, Kupan, utsattes för ett inbrott natten mellan torsdag och 
fredag. 

Behöver Ert företag hjälp med löpande bokföring och 
ekonomiska rutiner? Svart på Vitt är ekonomibyrån som älskar 
siff ror och att ha kontroll på dem. Säkra siff ror med andra ord. 
Det erbjuder vi dessutom till ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar också, skräddarsydda för dig 
och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och 
ditt företag.

Säkra siff ror till fast pris!

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se

NÖDINGE. Amanda 
Franzén och Ida 
Johansson går tredje 
året på omvårdnads-
programmet i Ale gym-
nasium.

Nyligen var de ute på 
sin praktik – en annor-
lunda sådan.

– Vi fick följa med 
Sjöräddningssällskapet 
och det var fantastiskt 
kul, berättar tjejerna 
för Alekuriren.

Onsdag till söndag i förra 
veckan var Amanda Fran-
zén och Ida Johansson med 
Sjöräddningssällskapet ute 
på havet i trakterna kring 
Strömstad.

– Det var en frivillig prak-
tik som vår lärare, Inga-Lill 
Larsson, hade ordnat med. 
Vi tyckte inte det fanns något 
att tveka på, så vi hängde på, 
säger Ida Johansson.

Praktiken överträffade 
förväntningarna med råge. 
Amanda och Ida fick uppleva 
fyra händelserika dygn.

– Det häftigaste var när 

helikoptern fick plocka upp 
oss från en flotte. Det var 
mörkt ute och ljudet från he-
likoptern gjorde att man inte 
kunde kommunicera med 
varandra, berättar Amanda.

Eleverna skulle mer än 
gärna återvända till Sjörädd-
ningssällskapet om möjlighe-
ten dök upp.

– Vi blev väldigt väl mot-
tagna och praktiken var in-
tressant. Vi samlade på oss en 
hel del nyttig erfarenhet som 
vi bär med oss i vår fortsatta 
utbildning, avslutar Amanda 
Franzén.

Gymnasieelever 
på djupt vatten
– Praktik med Sjöräddningssällskapet
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Amanda Franzén och Ida Johansson från Ale gymnasium följde med Sjöräddningssällska-Amanda Franzén och Ida Johansson från Ale gymnasium följde med Sjöräddningssällska-
pets personal ut på havet.pets personal ut på havet.

Ida Johansson fick agera skademarkör.


