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BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 

Tel: 075-241  70 50 

ÖPPETTIDER
Mån–Fre  6.30–18  

Lör  9–14

Sön stängt
Erbjudandet gäller tom 30 april 2012 eller så långt lagret räcker i följande butiker:
Högsbo, Hisings Backa, Kungsbacka, Borås, Älvängen, Lerum, Alingsås och Stenungsund. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Hitta ditt lokala Byggvaruhus på Beijerbygg.se

Våra bygg-
rådgivare
hjälper dig 
hela vägen.

8 byggvaruhus 
alltid nära dig.

79:-/par
SPARA 39:-

TRÄBOCK 
FÄLLBAR
(900113977)
Ord. pris 118:-/par 195:-

SPARA 100:-

TRÄDGÅRDSKÄRRA
(900148545)
13” hjul, omonterad 

x 4/2. Rymmer upp 

till 90 liter. Vikt 8.7 kg. 

Ord. pris 295:- 

49:-
SPARA 20:-

HANDSÅG
(900206287)
Handsåg 22”. 

Raptor blank. 

Ord. pris 69:- 

TRALLRUTA
(004904110)
Furu 80x80 cm. 

Ord. pris 100:-/st 
SPARA 11:-

89:-/st

20% på Jönåker takpannor*
Dessutom har vi 20% rabatt på monteringspaket från Monier* 
Gäller på Jönåkers takpannor vid köp av minst 100 m2. Självklart kan vi ordna hemtransport 
med kranbil, avlyft på marken eller direkt upp taket, mot en tilläggskostnad.

10:95:-/lpm

TRYCKIMPREGNERAD 
TRALLVIRKE 
(880402812000)
28x120 mm grön. 

Används med fördel till 

altanen. Klass AB. 

Ord. pris 13:45:-/lpm 

Gäller tom 31 maj 2012.

Områdesvisning lördag 28 april kl 13.00–15.00

Mötesplats Backa Säteri
Kör av södra infarten mot Ale torg

följ golfskyltarna mot Backa Säteri

1–3 ROK

63–74 m2

från 1.195.000 kr

till 1.555.000 kr

För mer information kontakta 
Anders Östlund.  BoSkaparna.
Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

NYA BOSTÄDER PÅ 
NÖDINGE GOLFBANA

ALAFORS. Ahlafors IF 
vill ta ett större sam-
hällsansvar.

Nu inleder klubben 
ett samarbete med 
Vakna och Friends.

– Våra värderingar 
ska bli tydligare, att 
främja kamratskap 
och motverka droger, 
är viktiga grundstenar, 
säger ordförande Claes 
Berglund.

Samarbetet med organisatio-
nerna ska bland annat inne-
hålla utbildningar för med-
lemmar i allmänhet och 
ungdomsledare i synnerhet. 
Klubben tar på så vis tydligt 
ställning för hur deras varu-
märke ska uppfattas.

– Vi är redan idag stolta 
över vad vi gör för barn och 
unga, men vi vill göra mer 
och ta ett större samhällsan-
svar. Därför har vi bestämt 
oss för denna satsning, för-
klarar Claes Berglund.

Till sin hjälp har förening-
en haft Fredrik Wadström 
som både är med som spon-
sor och idéspruta i samarbets-
projektet.

– Av en händelse kom jag 
i kontakt med Friends och 
kände direkt att det här är 
något för Ahlafors IF. Vi måste 
hitta nya vägar att stärka vår 
organisation. Sedan träffa-
de jag Thomas Berggren, 

vars arbete med Vakna jag 
alltid har beundrat. Nu har 
vi skapat en modell som jag 
tror kommer att gagna AIF 
både kortsiktigt och långsik-
tigt. För mitt företag Prové 
känns det väldigt stimuleran-
de att få stå bakom detta ini-
tiativ, berättar Fredrik Wad-
ström.

Organisationen Friends 
har fokuserat mot mobbing i 
skolan, men sedan 2005 har 
föreningslivet varit en viktigt 
målgrupp. Tillsammans med 
affärsmannen Stefan Pers-
son och Swedbank har pake-
tet ”Trygg idrott” lanserats. 
20 föreningar deltar i pro-
jektet, där Ahlafors IF är en 

av tio fotbollsklubbar. Upp-
lägget utgår från en kartlägg-
ning som föreningarna åläggs 
att genomföra över vad som 
är bra och mindre bra i verk-
samheten.

– Det sker en uppstart 
i Medborgarhuset, Ledet, 
måndag 7 maj. Jag hoppas 
vi blir riktigt många som tar 
del av satsningen. Vakna en-
gagerar bland andra Per Lif-
vengren för en specialföre-
läsning om missbruk, säger 
Thomas Berggren som gav 
en kort beskrivning av det 
drogförebyggande arbetet i 
Ale kommun.

Ahlafors IF stärker sitt varumärke
– Inleder samarbete med Vakna och Friends

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Claes Berglund ordförande i Ahlafors IF presenterade till-
sammans med sponsorn och idésprutan Fredrik Wadström 
samarbetet med Friends och Vakna.


