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KUNGÄLV / TEL: 0303-377200 / MAKLARHUSET.SE

ÄLVÄNGEN / BLÅSIPPSVÄGEN 42

BÄST I RADEN
Utgångspris: 1 850 000 kr / Boarea: 106 kvm
Tomtarea: 231 kvm / Rum: 5 rum, varav 4 sovrum.
Visning: 15/1. Ring för bokning.
Mäklare: Hans Götestam, 0303-37 72 04

KUNGÄLV / TEL: 0303-377200 / MAKLARHUSET.SE

ÄLVÄNGEN / HÖVÄGEN 62

FRÄSCH 40-TALIST
Boarea: 92 kvm / Tomtarea: 815 kvm
Visning: 15/1. Kontakta mäklaren for tidsbokning.
Mäklare: Hans Götestam, 0303- 37 72 04

SKEPPLANDA. På lördag 
åker Elina Waegle-Karle-
son iväg på sitt livs resa. 

Under fem veckor ska 
hon och sonen Mikael 
delta i Ankarstiftelsens 
hjälparbete för Colombias 
fattiga.

Med sig har de bland 
annat kläder som de ska 
skänka till en fotbolls-
skola. 
Det var i februari förra året som 
hon fick syn på en artikel i Ale-
kuriren om att Daniel Kind-
bom, drivande i hjälporganisa-
tionen Ankarstiftelsen, skulle 
komma och föreläsa i Guntorps 
missionskyrka. 

Väl på plats blev både Elina 
och Mikael Waegle-Karleson be-
rörda av berättelserna om hur or-
ganisationen hjälper till med allt 
från skolbyggen till sjukvård och 
vattenrening. 

Ankarstiftelsen har bland 
annat uppmärksammats genom 
att flera kända artister gjort kon-
serter för att samla in pengar 
till hjälparbetet. Bland dessa 
namn hittar vi bland andra Lill-
Babs, Lasse Holm och Per-Er-
ik Hallin.

– Daniel Kindbom var väldigt 
entusiasmerande och jag kände 
direkt att detta var något jag 
ville göra. Det vi framför allt re-

agerade på var deras otroligt låga 
administrativa kostnader, som 
ligger på under en procent. Ef-
tersom alla som åker med bekos-
tar både resa och boende själva 
kan nästan alla pengar de samlar 
in gå direkt till hjälparbetet, säger 
Elina.

De kommer att besöka tre 
olika ställen i Colombia under 
de fem veckorna. Första stoppet 
blir i landets sydligaste del i när-
heten av staden Leticia, för att 
sedan fortsätta till västkusten ut-
anför Medelling, som är landets 
näst största stad. Sista besöket 
blir i Santa Marta i norr. 

Skänker fotbollsutrustning
Sammanlagt är det 30 personer 
som åker ner och de har redan 
nu blivit indelade i olika grup-
per. Elina, som kommer att delta 
i sjukvårdsgruppen, vet ännu inte 
exakt hur arbetet kommer att gå 
till, men ser det som en fördel att 
inte veta precis allt innan.

– Jag behöver inte veta så 
mycket före resan utan tar det 
som det kommer och jag är säker 
på att erfarenheterna från detta 
äventyr kommer att betyda oer-
hört mycket. Jag vill få reda på 
hur människorna där lever, men 
framför allt hur ett sådant här 
hjälparbete går till. Det är inget 
jag gjort tidigare och det ska bli 
jättespännande.

I Colombia lever många barn 
på gatan där såväl droger som 
prostitution är utbrett. 

För att kunna förbättra för-
utsättningarna för dessa barn är 
skolan en viktig del, att få chans 
att utbilda sig, men även fritidsin-
tressen är av stor betydelse.

– Det startas hela tiden nya 
fotbollsskolor, och därför be-
stämde jag mig för att försöka 
samla in fotbollsutrustning och ta 
med mig ner. Tack vare Joakim 
Karlson, som är styrelseordfö-

rande i Qviding FIF, har jag nu 
fått en hel väska full med tröjor. 
Om det är någon mer fotbolls-
klubb som vill skänka utrustning 
så tas det tacksamt emot.

Hon ser nu med spänning 
fram emot att vara en av de 30 
som åker till Colombia för att 
bidra till en bättre tillvaro för 
landets befolkning. 

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!
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Colombia nästa!
– Elina ser fram emot att 
delta i hjälparbetet

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gåva till fotbollsskolorna. Elina Waegle-Karleson tar med sig en hel 
väska full med fotbollskläder till barnen i Colombia. Det är Qviding 
FIF som skänkt tröjorna.


