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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

Läs mer på 
www.a-hus.se

”Vårfest” för hela familjen i vårt visningshus villa Anneberg på Husknuten
Vi bjuder på korv och fi ka, barnen får chansen att testa på ponnyridning eller prova 
lyckan i vår fi skdamm. Ni får också möjlighet att träffa våra duktiga säljare, arkitekt, 
bankrepresentanter, trädgårdsarkitekter och inspireras i vårt fi na visningshus. 

Adress: Frölunda Smedjeg. 4, V. Frölunda
Tid: Lördag och söndag 16-17 mars kl. 12-15

Tel: 031-83 45 30

Villavisning villa Hasseludden
I Kungsbacka visar vi vår omtyckta villa 
Hasseludden, ett modernt hus med
klassiska former.

Adress: Västra Bäckvägen 11, Vallda
Tid: Söndag 17 mars kl. 12-15

Tel: 0300-67 30 06

VÅRFEST FÖR HELA
FAMILJEN 16-17 MARS

Din lokala husleverantör

Vinn

Lisebergskort

till hela

familjen

NÖDINGE. Den årliga 
bytesmarknaden för 
barnartiklar är en 
chans att bli av med 
gammalt, köpa billigt 
och samtidigt hjälpa 
behövande barn.

Helgen den 23-24 
mars har det blivit 
dags för en shopping-
dag som alla vinner på.

Till hösten firar bytesmark-
naden för barnartiklar 10 
år och genom åren har man 
vuxit ur många lokaler runt 
om i Ale. 

Helgen den 22-23 mars 
förvandlas Ale gymnasiums 
matsal till en jättelik lopp-
marknad och arrangören 
Hanna Settergren och 
hennes medhjälpare står 
inför ett hästjobb.

– Alla saker prissätts av 
säljaren och på prislappen 
skrivs även ett nummer som 

talar om vem säljaren är. 
Sedan sorterar vi upp sakerna 
och sköter all försäljning. 
Efteråt ska lapparna sorte-
ras och säljarna får komma 
och hämta sina pengar. Det 
som inte blivit sålt kan man 
antingen ta med sig hem igen 
eller skänka bort. 

Alla överblivna saker går 
oavkortat till Slättmissio-
nens hjälpande hand, som 
förmedlar dem helt utan 
mellanhänder till byar och 
barnhem i Moldavien och 
Vitryssland. 

– Förra året packade vi 60 
fulla sopsäckar med kläder 
plus ett par cyklar, barnvag-
nar och annat. Det fina är 
att alla är vinnare. Man kan 
fynda billigt och passa på att 
bli av med gamla saker sam-
tidigt som man skänker till 
bättre behövande. 

JOHANNA ROOS

Hanna Settergren hälsar välkommen att sälja, fynda och Hanna Settergren hälsar välkommen att sälja, fynda och 
hjälpa.hjälpa.

Kön ringlade sig utanför Ale gymnasiums matsal i fjol.

60 fulla sopsäckar med överblivna kläder skänktes förra året till behövande i Moldavien och Vitryssland.

– Bytesmarknad som alla vinner på

Välgörande 
shopping


