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Kontakta:

LaSSe Brukarstödcenter™
Vestagatan 2, 416 64 Göteborg

Tfn 031-84 18 50
www.lassekoop.se

Här fi nns kunskap och erfarenhet för 
dig med funktionsnedsättning

Vi hjälper dig med:

• Rättigheter • Överklaganden 
• Ansökningar • Stödsamtal

Gratis om du bor i Västra Götaland

Industri, bostad, hyreshus 
i Kungälv, Stenungsund eller Ale. 

Allt av intresse. 

Ring Peter 0707-83 15 80 
LUVIOL AB

Kommersiella fastigheter 

KÖPES

ÄLVÄNGEN. Varje 
torsdagsförmiddag är 
kaffet varmt och kakorna 
framställda.

På Garnbutik 89:an i Älv-
ängen träffas en trogen skara 
damer för att sticka tillsam-
mans.

Mössor, vantar, halsdukar 
och strumpor skänks sedan 
till hemlösa i Göteborg.

Stickgruppen i Älvängen har varit 
igång ett år. Butiksinnehavaren Eila 
Linné ser till att hålla med fika när 
damerna dyker upp.

– Vi är här flera gånger i veckan, 
men det är torsdagen som är den 
officiella stickdagen, förklarar en av 
deltagarna.

Ingela Berndtsson från Hålanda 
fungerar som ombud för Hjälpstickan, 
en ideell förening med koppling till 
Stadsmissionen och Baptistkyrkan. 
Ingela åker regelbundet till Göteborg 
med stickade prylar som godhjärtade 
alebor valt att skänka till hemlösa.

– Behovet är enormt. Runt jule-
tid är det högtryck för alla hjälpor-
ganisationer, men sedan uppstår ett 
vakuum. Det är lika kallt ute nu som i 
december. Mössor, vantar och dylikt 
behövs hela tiden, det blir aldrig för 
mycket, säger Ingela Berndtsson.

Garnbutik 89:an fungerar som ett 
inlämningsställe för Hjälpstickan. 

Ingela Berndtsson förklarar.
– Folk som sitter hemma 

och stickar kan komma hit 
och lämna sina saker. Jag 
plockar upp det inlämnade 
materialet när jag åker till 
Göteborg.

Stickgruppen består för 
närvarande av ett tiotal kvin-
nor i olika åldrar. Fler delta-
gare är välkomna att ansluta, 
även män.

– Inte nog med att vi har 
trevligt ihop, vi gör en viktig 
samhällsinsats också, säger 
Eila.

– Här är den perfekta plat-
sen. Det är lätt att ta sig hit 
och dessutom finns billigt 
garn till försäljning för den 
som önskar, avslutar Ingela 
Berndtsson.

Stickar för hemlösa
– Behovet är enormt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingela Berndtsson, ombud för frivil-
ligorganisationen Hjälpstickan.

Stickgruppen i Älvängen gör värmande kläder för hemlösa i Göteborg. Varje 
torsdagsförmiddag träffas deltagarna på Garnbutiken 89:an i Älvängen.

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 2 feb. kl 10-16

Kvarnkullen Kungälv

Utställningar, föredrag, försäljning, 
demonstrationer, ”prova på aktiviteter”,

20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare. Fri entré

Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 
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ÅRSMÖTE
Älvängens 

Socialdemokratiska förening

Torsdag 7 februari kl 18.30 

Älvängens Folkets hus 

På årsmötet nominerar vi till 

kyrkofullmäktigelistan och väljer 

föreningsledning. 

Medverkar gör också chefredaktör 

Johan Flanke, tidningen NY TID.

Välkomna! 

NÖDINGE. Konsument Göteborg 
besöker Ale kommun under fyra 
måndagseftermiddagar i februari. 
Första gången är nu på måndag då 
en konsumentrådgivare finns på 
plats i Ale bibliotek för att svara på 
allmänhetens frågor angående kon-
sumenträtt. Biblioteken i Skepp-
landa, Surte och Älvängen står som 
värd för resterande träffar. Besöken 
på biblioteken görs i samarbete 
med Jerker Persson, energi- och 
klimatrådgivare i Ale kommun.

Av de samtal som kommer till 
Konsument Göteborg har ale-
borna fortfarande mest frågor om 
boende och fastigheter. Mycket om 
hantverkare som inte gör klart i tid, 
felaktiga fakturor och arbete som 
blir försenat.

Precis som föregående år är 
frågor kring hemelektronik och 
bilar goda tvåor bland alebornas 
frågor.

JONAS ANDERSSON

Konsumentrådgivare besöker Ale

Hemsida snabbt, 
enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken vara
svårt, dyrt eller tidskrävande.

En väl utformad hemsida är ett av de absolut effektivaste sätten att nå kunder och leverantörer.

Slipp allt krångel, onödiga utgifter och bortkastad tid.

Låt oss på Alekuriren hjälpa dig med din marknadsföring på nätet så kan du ägna dig åt annat…

Ring oss gärna om du vill veta mer:

0303-333 734


