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Sommartider på K-B RÖR

Butiken är öppen 
vardagar kl  08.00-13.00 

veckorna 28, 29, 30 , 31

Servicetelefon hela perioden

0303-74 20 20.
Telefontid 08.00 - 13.00

OBS! Begränsad service under perioden

Glad sommar!

AURIS
1.6 5-d Edition Plus

Nu 159.900 kr
Rabatt 19.950 kr 
Ord.pris 179.850 kr
Fördelslån: 1.363 kr/mån*

*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, 40% KONTANT, 45% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA 5.95% (APRIL 12), UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIF-
TER TILLKOMMER, EFFEKTIV RÄNTA 6,97%.**TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, 35% KONTANT, 45% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA 5.95% 
(APRIL 12), UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER, EFFEKTIV RÄNTA 6,97%.  YARIS: BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING 
FRÅN 3,9-5,4 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 104-124 G/KM. MILJÖKLASS EURO 5.  AURIS: BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID 
BLANDAD KÖRNING FRÅN 6,3-6,6 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 146-154 G/KM. MILJÖKLASS C-D. VI RESERVERAR OSS 
FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE.

YARIS
1.33 5-d Activepaket

Nu 149.900 kr
Rabatt 9.000 kr 
Ord.pris 158.900 kr
Fördelslån: 1.084 kr/mån*

Miljöbil

Finns även 

som miljödiesel

Sommaröppet 
Försäljning Mån-Fre 9-18, Lör-Sön stängt
Verkstad Mån-Fre 7-16

Sommar-
erbjudande 
från Toyota Kungälv!

ALAFORS. Goda föredö-
men uppmärksamma-
des i Ale kommunfull-
mäktige.

Guntorps SMU Scou-
ter och eldsjälen Felicia 
Eidenby aktiv i ung-
domsföreningen Löftet 
belönades för föredöm-
liga insatser.

– Hedrande och 
välbehövligt, säger 
scoutledaren Staffan 
Andersson.

För Ale kommuns räkning 
fick Ica-handlare Marianne 
Sjöö presentera årets stipen-
diater på måndagens kom-
munfullmäktigesammanträ-
de.

– En stor ära att få bli till-
frågad om det här uppdra-
get. Även om ni kanske inte är 

överens om alla frågor i den 
här församlingen så tror jag 
nog att ni håller med om att 
investera i ungdomar alltid är 
rätt, sa Marianne innan cere-
monin.

Guntorps SMU Scou-
ter erhöll ett stipendie om 
10 000 kronor med motive-
ringen att; Guntorps SMU- 
scouter skapar en inkluderan-
de miljö för alla, man arbetar 
för att träna barn och ungdo-
mar i samarbete och har ett stort 
engagemang för att skapa för-
ståelse bland dem för natur och 
vildmarksliv. Guntorps SMU- 
scouter är därmed ett gott före-
döme för ungdomar och tilldelas 
därför 10 000 kr.

Scoutverksamheten som 
Guntorps missionsförsam-
ling driver startade hösten 
1996 och har idag 75 medlem-

mar. Dessa är sju år och äldre. 
Grundtanken med verksam-
heten är att göra unga män-
niskor redo för livet, främja 
samverkan och lära genom 
praktiska övningar.

– Hos oss finns det ingen 
avbytarbänk utan alla ingår i 
laget. Varje människa är unik 
och det är just olikheter-
na som förenar oss. Vi kom-
pletterar varandra, berättar 
scoutledare Peter Karlbom.

Just i skrivande stund 
pågår ett större scoutläger i 
Uddevalla.

– Lägerverksamheten är 
kärnan och sker i både liten 
som stor skala. Förra året 
stod Sverige som värd för ett 
världsscoutläger med över 
40 000 deltagare från 149 
länder. Där fanns självklart 
även Guntorps SMU scou-
ter med, berättar Staffan An-
dersson.

Hur ska ni använda sti-
pendiet?

– På ett eller flera sätt ska 
pengarna gå till ledarutbild-
ning. Vår verksamhet bygger 
på att äldre deltagare leder de 
yngre. Så våra äldre tonåring-
ar är väldigt viktiga. Dessa 
måste vi uppmuntra och ut-
veckla, säger Peter Karlbom.

Felicia Eidenby, 19, har 
varit en stor eldsjäl i ung-
domsföreningen Löftet, 
unga arrangörer. Juryns mo-

tivering löd; Felicia Eidenby 
gör en anmärkningsvärd insats 
för föreningen Löftet, hon har 
ett betydande intresse för ung-
domssituationen i Ale kommun 
och har gjort ett gediget arbete 
med integrerandet av funk-
tionshindrade ungdomar. Feli-
cia Eidenby är ett gott föredöme 
för andra ungdomar och tillde-
las därför 5 000 kr.

– Jag blev både chockad 
och väldigt glad. Sven Niel-
sen på Ale Fritid ringde och 
berättade det, det var en fan-
tastiskt rolig överraskning. 
Det kändes väldigt hedrande 
att få bli uppmärksammad på 
ett så positivt sätt, säger ung-
domsstipendiaten som verk-
ligen gör skäl för berömmet.

Vid sidan av studierna på 
Barn- och fritidsprogrammet 
i Mimers Hus är hon enga-
gerad i ungdomsförening-
en Löftet, där hon är ord-
förande. Föreningen fyller 
en viktig roll för ungdoms-
inflytandet i Ale kommun. 
Som om inte detta vore nog 
är Felicia Eidenby också en-
gagerad i situationen för psy-
kiskt funktionshindrade ung-
domar.

– Det var mina fritidsleda-
re i Bohus, Mats Berggren 
och Andreas Holmgren, 
som fick med mig på ett läger 
för psykiskt funktionshin-
drade. Syftet är att integrera 

dem med ”vanliga” ungdo-
mar. Verksamheten omfattar 
både helgläger och sommar-
läger på Krokholmen. Det 
är otroligt givande och ut-
vecklande. Dessa ungdomar 
ger så mycket energi och ser 
livet ur ett betydligt enklare 
perspektiv än vad vi gör. För-
hoppningsvis bidrar vi också 
med något, men deltagar-
na ger minst lika mycket till-
baka, menar Felicia som ser 

fram mot sommarens läger.
Hur tänker du använda 

stipendiet?
– Åh, det blir en liten tatu-

ering, min första. Resten ska 
jag försöka spara, fast jag har 
precis tagit körkort så en del 
går väl åt till bensin!

Goda föredömen i Ale belönades
– SMU scouter och Felicia Eidenby stipendiater 2012

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Marianne Sjöö, Ica Kvantum Ale Torg, hade äran att för Ale 
kommuns räkning presentera årets ungdomsstipendiater och 
goda föredömen. Staffan Andersson, Siri Hansson och Peter 
Karlbom från Guntorps SMU scouter mottog 10 000 kronor 
och Felicia Eidenby (främst i bild) fick 5000 kronor.FAKTA

Ungdomsstipendiet ”Ett gott före-
döme” instiftades 2002 för att upp-
märksamma ideella föreningar och 
individer för osjälviska och föredöm-
liga insatser till gagn för medmän-
niskor. 2009 var det för få ansök-
ningar, istället dubblades stipen-
diet 2010.
Tidigare stipendiater:
2012: Felicia Eidenby. Guntorps SMU 
Scouter.
2011: Löftet, unga arrangörer
2010: Batoul Raad. Emelie Bergstrand, 

Heavenhack
2009: -
2008: Jennifer Jääskelärinen, Jonny 
Saariranta, Charlie Kagethe
2007: Nathalie Johansson.
2006: Per Rehnlund (SBTK), Jonas 
Eriksson (Ale IBF) och Caroline Nord-
lund.
2005: Golaleh Farhan Azad, Carl Tuv-
skog (Ale Schacklubb).
2004: Jessica Koskinen, Johanna 
Kettunen och Nol-Alafors kulturför-
ening.


