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SKEPPLANDA. I tisdags 
klockan 12 startade 
försäljningen av årets 
majblomma.

På Alboskolan var det 
förväntansfulla elever 
som tog emot sin väska 
med dekaler, kransar, 
pins och så vidare.

– Direkt när skolan 
slutar ska jag hem och 
sälja, förklarade Alex-
ander Hjalmarsson i 
5B.

För några veckor sedan var 
Gunilla Andersson och 
Kent Carlsson, ordförande 
respektive hedersordföran-
de i Skepplandas Majblom-
meförening, runt och prata-
de med eleverna i årskurs 4 
och 5 på Alboskolan.

– Vi informerade om att 
Majblomman är Sveriges 

största barnhjälpsorganisa-
tion. Vi arbetar för att för-
bättra barns villkor och be-
kämpa barnfattigdomen i 
Sverige. Vår vision är att alla 
barn ska få vara med och dela 
gemenskapen med sina kam-
rater i skolan och på fritiden, 
förklarar Gunilla och berät-
tar att intresset för att sälja 
majblommor är stort på Al-
boskolan. 

– Det är upp till varje elev 
om de vill sälja majblommor 
eller inte. Det krävs dock ett 
godkännande från målsman, 
betonar Gunilla.

Förra året samlade skol-
barn runtom i landet in 
52,5 miljoner kronor på två 
veckor. Målet är att öka årets 
insamling så att fler barn ska 
kunna få bidrag till en cykel, 
glasögon, gympaskor, som-
marläger eller något annat 

som barn behöver för att dela 
gemenskapen med sina kam-
rater i skolan och på fritiden.

– Föräldrar kan ansöka om 
bidrag hos lokalföreningen. 
Tio procent av de intjänade 
pengarna tillfaller elevrådet. 
Pengarna delar jag ut på ex-
amensdagen i juni, förklarar 
Kent Carlsson.

Vinröda och silverfärgade 
kronblad men en cerise pis-
till i mitten är årets färger på 
alla barns blomma. 

– Färgglad och fin, tycker 
Gunilla Andersson.

Alexander Hjalmarsson 
har redan försäljningsstrate-
gin klar för sig. Det blir en 
sväng hemma i området på 
Wetterströms Hage direkt 
efter skoldagens slut.

– Jag sålde majblommor 
förra året också och det gick 
jättebra. Jag sålde slut inne-

hållet i min väska. Kransen är 
populärast.

Nu gäller det för alebor-
na att ha kontanter i plånbo-

ken när barnen med sin gröna 
axelväska knackar på dörren. 
Försäljningen pågår till den 
1 maj.

ÄLVÄNGEN. Även 
på Madenskolan i 
Älvängen har försälj-
ningen av majblommor 
startat.

Säljarna har prepare-
rats med väskor fyllda 
av blommor och inte 
minst med argument.

– Vi gör det för att 
hjälpa barn som har det 
svårt i Sverige, säger 
Emil Fors.

Tillsammans med Alice 
Svensson och Jonas 
Ljung i klass 3B Maden-
skolan möter han lokaltid-
ningen i årets majbloms-
försäljningskostym. För-
utom att göra en god gärning 

finns det andra skäl att sälja 
majblommor.

– Min storebror sålde och 
nu jag ska försöka sälja minst 
lika många som han gjorde, 
säger Emil.

Taktiken är solklar. Det 
finns två självklara sätt att 
lyckas med försäljningen av 
årets majblommor.

– Jag tänker knacka dörr 
och ställa mig utanför Ica, 
säger Jonas och Emil lägger 
till:

– Jag bor ju i Nödinge och 
där finns det också en Icabu-
tik där man kan sälja.

Majblomsförsäljningen 
har pågått i Sverige sedan 
1907. Den första majblom-
man såldes i Göteborg och 

kostade då 10 öre. Årets maj-
blomma kostar 10 kr. För-
säljningen pågår till och med 
29 april. Eleverna påtalar be-
stämt att årets vinröda maj-
blomma är betydligt finare än 
fjolårets version.

– Är det någon gång som 
man ska se till att ha kon-
tanter hemma så är det nu. 
Vi har gjort mycket för att 
underlätta försäljningen för 
barnen, men det krävs fort-
farande kontanter som betal-
medel, hälsar Kajsa Nyberg.

...och på Madenskolan är säljarna taggade

Årets majblomma är här

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

PÅ ALBOSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elever i årskurs 5B på Alboskolan är redo att sälja årets majblomma.

Goda föredömen. Emil Fors, Alice Svensson och Jonas Ljung i klass 3B är redo för årets maj-
blomsförsäljning. 57% av intäkterna går till lokala ändamål.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN

VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"
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