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NÖDINGE. Sex företag 
var inblandade i bud-
givningen om Svensk 
Fastighetsförmedlings 
pepparkakshus.

Alebyggen vann till 
sist kampen med sitt 
bud om 10 000 kronor.

Pengarna går oav-
kortat till Vaknafonden 
och det drogförebyg-
gande arbetet i Ale.

– Det här beslutet är inget 
spontant infall, utan frågan 
var uppe i styrelsen och vi 
är helt överens om att det 
är köpläge i Ale. Just det här 
objektet känns dessutom som 
ett gediget hantverk och när 
prisstegringen kommer lär 
unika hus bli särskilt värde-
fulla, sa Alebyggens vd Lars-
Ove Hellman, synnerligen 
belåtet.

Svensk Fastighetsförmed-
ling har bestämt sig för att 
knyta band till det drogfö-
rebyggande arbetet genom 
Vakna i Ale kommun. Ett 
första steg togs genom att 
investera i ett äkta peppar-
kakshus från Cederleüfs & 
Svenheimers konditiori. 
Huset gick sedan ut till för-
säljning. Utgångspriset var 

1500 kronor.
– Inledningsvis hade vi 

bud både från privatpersoner 
och företag. Sex intressen-
ter hängde med länge, men 
när Alebyggen markerade 
sin ambition vek sig övriga 
potentiella köpare, berättar 
mäklare Monica Carlsson.

Alebyggen hade taktiken 
klar för sig.

– Det fanns mer att ge, 
men vi gjorde en ganska 
kraftfull markering direkt 
och det räckte den här 
gången, säger Lars-Ove 
Hellman som tycker att ini-
tiativet är beundransvärt.

– En riktigt bra idé och vi 
som kommunalt bostadsbo-
lag ser det som självklart att 
vara med i det drogförebyg-
gande arbetet. Missbruket är 
till sist en ganska stor kostnad 
för oss som fastighetsägare.

Vaknafonden som natur-
ligtvis var dagens stora vin-
nare med 10 000 kronor 
tackade ödmjukt.

– Vad säger man? Det är 
ju helt fantastiskt! En fin jul-
klapp till alla barn och unga i 
Ale, utbrast Thomas Berg-
gren.

Alebyggen vann dragkampen om pepparkakshuset
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nöjda parter. Alebyggen och vd Lars-Ove Hellman vann budgivningen om Svensk fastighetsförmedlings pepparkakshus till 
förmån för Vaknafonden. I måndags överlämnades nycklarna och köpebeviset av Lars-Erik Ericsson. Thomas Berggren och 
Vakna kan därmed se fram mot 10 000 kronor.

ÄLVÄNGEN. Bokstäver 
har alltid intresserat 
Charlotta Folkelind, 
men det tog ett tag 
innan hon upptäckte 
skrivandet som konst-
form.

Den 2 december fi ck 
hon motta ett kultur-
stipendium från Ale 
kommun för sina fär-
digheter inom kalligrafi .

Kalligrafi – att använda 
bokstäver som konstform 
hör inte till vanligheterna i 
dagens digitaliserade sam-
hälle där allt ska gå så fort 
som möjligt. 

Att lära sig konsten att 
skriva vackert kräver mycket 
tålamod.

– Det är en kombination 
av känsla och att träna, träna, 
träna, säger Charlotta Fol-
kelind, en av årets kultursti-
pendiater i Ale.

Trots att hon alltid har 
ritat och målat bokstäver 
dröjde det några år innan 
hon upptäckte skrivandet 
som konstform. 

Till vardags jobbar hon 
som papperskonsult på 
Antalis och nu har hon även 
planer på att gå klart en redan 
påbörjad utbildning för att 
bli diplomerad kalligraf. Då 
kommer stipendiet på 7500 
kronor väl till användning. 

”Psalmanackan”
Ett av Charlottas större pro-
jekt är ”psal-
manackan” 
som 10-års-
jubilerar i år. 
Hon är upp-
vuxen inom 
kyrkans värld 
och har alltid 
sjungit. Hon 
ville använda 
sin talang för 
att göra skill-
nad och locka fram positiva 
tankar och handlingar.

– Alla har nog några rader 
ur en psalm som stannat kvar 
i hjärtat sedan barnsben. Jag 
tycker att det är för fint för 
att inte låta dem leva vidare 
och bestämde mig för att 
bildsätta istället för att ton-

sätta. Resultatet blev en årlig 
almanacka med en psalm för 
varje månad. 

Kalligrafi har oändligt 
många användningsområden 
och just nu har Charlotta 
flera projekt på gång. Bland 
annat ska hon medverka i ett 
par bokprojekt och hon har 
dessutom fått förfrågan om 
att göra mönster för barnklä-

der. 
– Jag tror 

att det finns 
en längtan 
efter att 
pyssla och 
man ser att 
k a l l i g r a f i 
ökar, men 
det är inget 
man lär sig i 
en hast utan 

kräver mycket tålamod.

Prisad för skrivandets konst
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Uppskattad kalligraf. Inför det kungliga bröllopet fi ck Char-
lotta Folkelind från Älvängen uppdraget från Länsstyrelsen 
och Västra Götalandsregionen att göra gåvobrevet till kron-
prinsessan Victoria och prins Daniel. 

"Det är en ros utsprungen."

Juryns motivering:
”Genom sitt hantverk 

och lekfulla förhållnings-
sätt i analog kontrast 
till det digitala bruset 
skapar Charlotta med 

långsam och säker hand 
sitt unika budskap. ”

CHARLOTTA FOLKELIND

Ålder: 40
Bor: Älvängen
Gör: Frilansande kalligraf och 
illustratör. Arbetar även som pap-
perskonsult på Antalis.
Familj: Gift med Martin, Tage, 9 
och Ellen 7
Intressen: Konstdesign, litteratur 
med mera.
Viktigast i jul: Att vara med 
familjen.
Bäst på julbordet: Alla sorts kål 
och sill.
Favoritjulpsalm: ”Det är en ros 
utsprungen”
Aktuell: Mottog 7500 kronor i 
kulturstipendium från Ale kommun


