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HHUUURRR FFFAARRLLIIIGGGTTT ÄÄÄRR DDEETT??
HHUURR PPÅÅVVVEERRKKAAARR DDEETT KKRROOPPPPEENN??

Vii bbjuuddeer ppåå ppiizzzzaasslliiccee oocchh ffiikkaa

U.S.B.S.
Ungdomar Som Bryr Sig

Ale Fritid

UNGDOMSFÖRELÄSNING FÖR DIG SOM FYLLT 14 ÅR

Föreläsare: Stefan Persson-Drogförebyggare

Tisdagen 24 april
Alboskolan 18.30

ALE. Kvinnojouren 
Vändpunkten Kungälv/
Ale är en ideell förening 
som erbjuder hjälp för 
våldsutsatta kvinnor.

I Kungälv finns en 
lägenhet för kvinnor 
och barn som tvingas 
fly hals över huvud.

– Det är ett skyddat 
boende under en akut 
tid, förklarar Therese 
Fraenkel, som är ordfö-
rande i föreningen.

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale är politiskt och 
religiöst obunden. Fören-
ingen får varje år ett bidrag 
från respektive kommuner 
samt att det finns ett 40-tal 
medlemmar som stödjer 
verksamheten.

– Vi har en anställd kvin-
nosamordnare som har en 
socionomutbildning. Övriga 
arbetar helt och hållet ideellt, 
förklarar Lena Wingbro, 
som sitter med i styrelsen.

Föreningen behandlar 
ungefär 400 samtal om året. 
För många av de personer 
som ringer utgör Kvinno-
jouren Vändpunkten Kung-
älv/Ale en livlina.

– Vi lyssnar på kvinnan 
och stödjer henne i den situa-
tion som hon befinner sig i. 
Vi kan hjälpa henne i kontak-
ten med polisen, socialtjäns-
ten eller vårdcentralen, säger 
Therese Fraenkel.

– Vi kan träffa den utsatta 
kvinnan för samtal och 
erbjuda boende under en 
kortare tid för henne och 
hennes barn. Den som ringer 
avgör själv om hon vill vara 
anonym eller tala om sitt 
namn. Det är en stor fördel 
anser Lena Wingbro.

– Vi för inga journaler och 
man ska inte registreras i 
något system. Vi blir en sorts 
fristad och några utredningar 
är det inte tal om.

Våldsutsatta kvinnor åter-
finns inom alla samhällsklas-

ser. Hedersrelaterat våld är 
något som har ökat anser 
Therese Fraenkel, likaså att 
det är fler importerade kvin-
nor som hör av sig.

– När vi pratar om vålds-
utsatta kvinnor så innefattar 
det fysiskt, psykiskt, sexuellt, 
ekonomiskt, latent och mate-
riellt våld, betonar Therese.

Kvinnojouren Vändpunk-
ten har sin hemvist i Kung-
älv, men verkar lika mycket 
på andra sidan älven. Fören-
ingen har funnits sedan 1982.

– Vi är oerhört tacksamma 
för de privatpersoner, före-
tag och andra organisationer 
som stöttar oss. En del skän-
ker saker till våra lägenheter 
andra bidrar ekonomiskt, 
säger Lena.

– En hel del kvinnor 
tvingas fly till oss utan att 
få med sig en endaste pinal. 
Då känns det bra att kunna 
lämna ifrån sig en låda med 
de viktigaste sakerna i då de 
lämnar vårt akuta boende.

– Hjälp finns för utsatta kvinnor

Strax efter klockan halv tio på fredagskvällen fick rädd-
ningstjänsten larm om en singelolycka. En bil hade kört 
i diket efter att föraren tappat kontrollen på sitt fordon. 
Olyckan inträffade på vägen som leder från Gamla Kilan-
davägen till Uspastorp. Tre personer avfördes med ambu-
lans till sjukhus, varav en med skallskador.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Singelolycka – tre till sjukhus

Kvinnojouren Vändpunk-
ten har en ambition att kunna 
synliggöra sin verksamhet 
på ett ännu bättre sätt i Ale. 
Föreningen önskar att kunna 
locka nya medlemmar till sig 
samtidigt som man är villiga 
att erbjuda föreläsningar i 
olika sammanhang.

– Vi besitter en kunskap 
som vi gärna delar med oss 
av. Framförallt tror vi på att 
komma i kontakt med ung-
domar och på så sätt arbeta 
förebyggande mot våld i nära 
relationer, avslutar Therese 
Fraenkel.

JONAS ANDERSSON

Therese Fraenkel och Lena Wingbro är styrelserepresentan-
ter i föreningen Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale som 
erbjuder hjälp för våldsutsatta kvinnor.

Livlina som kan innebära vändpunktenLivlina som kan innebära vändpunkten

SURTE. Arbetets söner & 
döttrar är ett program om 
arbetets mening förr och nu, 
som presenteras i Glasbruks-
museet i kväll (läs onsdag). 
Visor, dikter och tankar av 
bland andra Moa Martins-
son, Kent Andersson och 
Anders Wällhed. Musika-
liskt och tänkvärt tar Eva 
Blume och Gjert Magnus-
son med oss på en resa genom 
100 år i arbetarrörelsen med 
varmt vemod, truligt trots 
och glimten i ögat.

❐❐❐

Arbetets söner 
& döttrar i Surte UTHYRES

Centrala lokaler i Nödinge
– Kontor i två plan, total yta om 1302m2

– Produktionslokal om 1168 kvm

Lokalerna ligger i anslutning till Ale Torg i ett lugnt 
och trevligt verksamhetsområde.
Kommunikationerna till Nödinge är mycket bra, 
liksom utbudet av kommersiell och offentlig service.
God tillgång till parkeringar.
Det är självklart möjligt att bara hyra kontorsdelen.

För mer information kontakta:
Håkan Sandberg • tel 0302-254 50
E-post: hakan.sandberg@autoadapt.se

ALAFORS. På onsdag 
i nästa vecka vankas 
en av årets stora före-
tagarträffar.

Årets företagare ska 
premieras i Medborgar-
huset Ledet.

Dessutom presente-
ras det västsvenska 
infrastrukturpaketet.

2011 utsågs Grönnäs Auto-
service till Årets företagare 
i Ale, Hedboms Måleri blev 
årets nyföretagare. Nu är det 
dags igen. På onsdag är det 
Företagarna Ale som avslöjar 
vilket företag som har utsetts. 
Det sker under trevliga och 
festliga former i Medborgar-

huset Ledet.
En annan spännande pro-

grampunkt svarar Trafikver-
ket för. BanaVäg i Väst 
närmar sig slutspurten, men 
även de kommande åren 
kommer infrastruktursats-
ningar att göra sig påminda 
i Västsverige. Totalt satsar 
staten 34 miljarder i ett väst-
svenskt paket för att skapa en 
större arbetsmarknad, främja 
sysselsättning och tillväxt i 
regionen. Infrastruktursats-
ningarna innehåller en beto-
ning på kollektivtrafik, järn-
vägar och vägar. Samtidigt är 
trafikens negativa miljöpå-
verkan begränsas.

– Vi kommer också att dis-

kutera den senaste mätning-
en av näringslivsklimatet i 
Ale kommun. Det är Svenskt 
Näringsliv som offentliggör 
sin senaste ranking av lan-
dets kommuner. Tyvärr har 
vi fått förhandsbesked om 
att vår negativa trend håller i 
sig och därför vill vi ta chan-
sen att prata om problemet 
direkt när vi förhoppnings-
vis har många företagare på 
plats, säger näringslivsstrateg 
Jerry Brattåsen.

Företagarkväll i Medborgarhuset

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN

VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"
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