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CHISINAU. Renat Cus-
nir är sex år och har 
bara 12% syn.

En operation i Kiev 
kan ge honom nya 
förutsättningar.

I veckan överläm-
nades ett ekonomiskt 
bidrag från Ahlafors 
fria skola.

Renat borrar ner hela ansik-
tet i smörgåsen på tallri-
ken, annars ser han den 
inte. Hans mamma sitter 
tätt intill och får hela tiden 
vara uppmärksam. Trots sin 
begränsade syn på grund 
av en medfödd ögonskada 
gillar Renat att måla och i 
förskolan har han snabbt 
fått en kärlek till mattema-
tik. För tre år sedan presen-
terades den utsatta familjen 
för representanter från Ale 
kommun och sedan dess har 
ett antal insamlingar gjorts 
för att underlätta vardagen.

– Vi är så tacksamma! Det 
betyder otroligt mycket för 
oss, säger mamma Ludmila 
Clirneac som lever ensam 
med sonen i den lilla kom-
munen Budesti.

Just nu genomför Ale 

kommun sitt internationella 
utbildningsprogram (YEE), 
Unga entreprenörer i nya 
Europa, för andra gången 
i Moldavien. Satsningen 
finansieras med SIDA-
pengar och ger ungdomar 
från Moldavien, Rumänien, 
Ukraina, Turkiet och Ale en 
unik inblick i kreativt tän-
kande. Utbildningen leds av 
professor Roger Mumby 
Croft från Warwick Uni-
versity. I samband med att 
utbildningen startade fick 
representanter från Ale 
återigen träffa den synska-
dade pojken, Renat.

Denna gång kunde ytter-
ligare ett bidrag överläm-
nas. Ahlafors Fria Skola 
valde i samband med sin 
vårsalong att låta delar av 
överskottet tillfalla Renat.

– Ett starkt ögonblick. 
Vi har flera gånger hoppats 
att han ska få sin ögonope-
ration genomförd, men av 
olika anledningar har den 
inte blivit av. Familjen har 
svårt att betala vården och 
inte minst resan till Kiev. 
Nu var det nära för ett tag 
sedan, men då ramlade 

han och slog i huvudet så 
allvarligt att han blev med-
vetslös i två dagar. Trycket 
är fortfarande för hårt mot 
ögonen att operationen har 
fått vänta. Under nästa år 
hoppas läkarna att det ska 
vara möjligt och förhopp-
ningarna att han ska få en 
betydligt förbättrad syn är 
goda, säger Kjell Lund-
gren, projektledare för 
YEE i Moldavien.

Målsättningen är nu att 
upprätta en kontakt mellan 
familjen och Ahlafors Fria 
Skola så eleverna kan följa 
pojkens utveckling och 
bidra med fler insatser.

– Moldavien är för många 
ett väldigt okänt land. Vårt 
engagemang för Renat kan 
ge många lärorika ringar 
på vattnet, menar Thore 
Skånberg, administrativ 
chef för Ahlafors fria skola.

Renat har börjat lära sig 
engelska och hälsar till ale-
borna med perfekt uttal:

– I love you!

Renat har bara 12% syn
– Bidrag från Ahlafors fria skola kan hjälpa

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lycka. Kjell Lundgren överlämnade ett bidrag från Ahlafors fria skola till Renat och hans 
mamma Ludmila Clirneac. Borgmästaren Nina Costiuc har initierat kontakten mellan Ale 
och familjen i Budesti.

LILLA EDET.  På tis-
dag fattar Kultur- och 
fritidsnämnden beslut 
om var kommunens för-
sta konstgräsplan ska 
placeras.

Alternativen är 
Alevi, Ryrsjövallen och 
Strömsvallen.

Tanken är att arbe-
tet ska påbörjas nästa 
höst och att planen ska 
vara klar i januari 2014.

Om en vecka säger Kultur- 
och fritidsnämnden sitt i 
den fråga som engagerar alla 
fotbollsintresserade i Lilla 
Edets kommun. Om det blir 
Nygård, Göta eller Ström 
som drar vinstlotten återstår 
att se.

– Vi har ett möte på tors-
dag med Folkpartiet och 
Vänsterpartiet. Då ska vi 
enas i frågan. Jag vill inte 
föregå den diskussionen, 

säger Kjell Johansson (S), 
ordförande i Kultur- och fri-
tidsnämnden.

Till skillnad från majorite-
ten är Centerpartiet redan på 
det klara med hur man tänker 
rösta i ärendet.

– Vi förespråkar 
Strömsvallen, säger Carina 
Andersson (C), som är ordi-
narie ledamot i nämnden.

Det som definitivt skiljer 
majoritet och opposition åt 
är tillvägagångssättet. Carina 
Andersson vill att förenings-
livet ska vara delaktiga i pro-
jektet, så att kostnaderna kan 
hållas nere och att kommu-
nen i gengäld inte behöver ta 
ut någon planhyra.

– Vi vill vara aktsamma 
med kommunens skatte-
pengar. En insats från klub-
barna skulle betyda att vi får 
pengar över till andra sats-
ningar, exempelvis fritids-
gårdsverksamhet.

Kjell Johansson är dock 
tveksam till att blanda in för-
eningarna i konstgräsprojek-
tet.

– Som läget är nu tror jag 
att det bästa är att kommu-
nen ansvarar för byggnatio-
nen på egen hand.

JONAS ANDERSSON

Konstgräsfrågan ska avgöras

Kjell Johansson (S).
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OM BARN, 
UNGA OCH

MILJÖN

Vi bryr oss
PÅSE

VÄLJ
RÄTT

Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

4000 kvm varuhus

Leksaker

Eget café

Mössa 3490

 Stl från 80 till 140. Med luva. Overallen har 
tejpade sömmar, är vind- och vattentät (3000 
mm) och med andasfunktion. YKK-dragkedja.
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Allväder-
känga

169:-Gummerad

Barnvante
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