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ÄLVÄNGEN. En verk-
samhet som växer för 
varje år som går.

Kunderna som söker 
sig till Kupan, Röda 
Korsets second hand-
affär i Älvängen, blir 
fl er och fl er.

– Det är folk i alla 
åldrar och samhälls-
klasser. Det är inne 
att handla på second 
hand, säger Kristina 
Ekstrand, ordförande 
i Röda Korsets Starr-
kärrskrets.

Kristina Ekstrand har ägnat 
över 30 års engagemang åt 
Röda Korset i Ale. Den mesta 
tiden läggs i lokalen på Göte-
borgsvägen där föreningen 
har sin second hand-butik.

– Här har vi funnits i fem 
år och utvecklingen har varit 
enorm. Jag vet när vi startade 
upp Kupan i en källare på 
Änggatan. Därefter flyttade 
vi upp till markplan, men jäm-
fört med dessa lokaler som vi 
har nu så var det ett litet kyffe, 
berättar Kristina.

Butiken är öppen tisdag-
lördag, mer eller mindre året 
om. Med hjälp av Arbetsför-
medlingen har Röda Korset 
lyckats knyta till sig ett par 
lönebidragsanställda, i övrigt 
är det ideella krafter som får 
verksamheten att fungera.

– Det är makalöst vilket 
engagemang det finns. Jag 
har varit medlem i fören-
ingen under många år men 
det var först för två år sedan 
som jag blev aktiv. Jag anade 
inte vilket enormt arbete som 
ligger bakom den ruljans som 
sker i butiken, säger Inga-
Britt Karlbom.

– Det som är häftigt med 
Röda Korset är att varenda sak 

som jag gör här blir till hjälp 
för någon annan människa ute 
i världen. Det är grunden i 
själva verksamheten.

På måndagar, när Kupan 
är stängd, träffas en uppsjö av 
frivilligkrafter för att byta ut 
butikens sortiment och sam-
tidigt polera, diska och stryka 
nya produkter som kommit 
in.

– Det är en fantastisk 
gemenskap och jag längtar att 
få komma hit varje måndag. 
Vi går igenom de saker som 
folk har skänkt, kollar så att 
det är helt och fungerar, för-
klarar Kristina.

Tar emot allt
På Kupan tar man emot 
i princip allt, undantaget 
stora möbler och gamla tv-
apparater. Det finns det inte 
utrymme för.

– Ibland händer det att vi 
får in en del skräp, men då 
ringer vi till daglig verksam-
het som kör det till tippen. 
Det är en service som vi är 
oerhört tacksamma över.

Totalt är det ett 30-tal fri-
villiga som på ett eller annat 
sätt är engagerade i Kupan. 
Det krävs eftersom det alltid 
ska vara minst två personal i 
butiken.

– Det är Marianne Johans-
son som sköter bemanningen. 
Det är hon som får schemat 
att rulla vecka efter vecka. 
Även Elsy Svensson är värd 
att framhäva, sekreterare i 
föreningen och en verklig eld-
själ, säger Kristina Ekstrand.

Vem är det som sköter 
prissättningen i butiken?

– Det gör den personal 
som jobbar dagligen hos oss. 
Vi har generellt sett en väldigt 
låg prissättning på våra saker.

Dyrgripar som lämnas in 
till Röda Korset ställs undan 

och utgör istället basen på den 
auktion som anordnas i Älv-
ängens Folkets Hus varje vår.

– Utöver det arrangeras 
också basarer, i Smyrnakyrkan 
alternativt Kilanda och i Nol 
Folkets Hus. Bössinsamling-
arna är också återkommande 
inslag under året liksom Värl-
dens Barn där vi är väldigt 
aktiva, poängterar Kristina.

Under ett år brukar Röda 
Korset få ihop cirka 40 000 
kronor, pengar som fördelas 
på olika hjälpprojekt.

– Röda Korsets symbol är 
räddningen för många männ-
iskor runtom i världen. Det 
känns jättebra att vara en del i 
en sådan här organisation som 
bidrar till människor som har 
det svårt kan få det bättre.

– Alla Alebor som har 
Kupan i åtanken när de röjer 
hemma, och som istället för 
att slänga saker i containern 
skänker det till oss, gör en 
ovärderlig insats. Processen 
startar hemma hos den som 
städar och utan en givmild all-
mänhet så skulle inte Kupan 
finnas kvar, avslutar Inga-
Britt Karlbom.

STARRKÄRR. Sugen på 
att börja spela piano 
eller orgel?

Nu erbjuder Starr-
kärr-Kilanda församling 
gruppundervisning i 
piano- och orgelspel.

– Barn eller vuxen 
spelar ingen roll, alla 
är välkomna, förklarar 
Sabina Nilsson.

Det ska ses som ett komple-
ment till Ale Kulturskola och 
en möjlighet att i en mindre 
grupp få lära sig grunderna 
för piano alternativt orgel-
spel.

– Det blir inte fler än fyra 
deltagare i respektive grupp. 
Pianoundervisningen är upp-
delad på tre grupper; nybör-
jare barn, nybörjare vuxna 
samt en konstellation för 
dem som spelat något eller 
några år. Därutöver kommer 
det att ske orgelundervis-
ning för nybörjare, berättar 
Sabina Nilsson.

Det är Sabina som håller 
orgellektionerna medan pia-
noundervisningen sker under 
ledning av Karin Bäckman, 
Tomas Mellås och Maria 
Ingemarsson Berg.

– Detta är församlingens 
första stapplande steg till att 
skapa något som kanske kan 
bli större på sikt. Vi vet att 
det finns ett intresse bland 
Aleborna, barn och vuxna har 
ett behov av att musicera och 
då gäller det att skapa tillfäl-
len för det, säger Maria Inge-

marsson Berg.
Varje kurs omfattar tio 

lektioner. Undervisningen är 
förlagd till tre av församling-
ens kyrkor; Älvängen, Nol 
och Starrkärr.

– Vi kommer att lära ut de 
grundläggande kunskaperna 
för pianospel. Deltagarna får 
också lära sig noter. Noterna 
är det gemensamma språket 
för att kunna musicera med 
andra, säger Sabina.

Kursstart sker under vecka 
38 och anmälan görs till 
Starrkärr-Kilanda försam-
ling.

– Det är först till kvarn 
som gäller. Vi har redan dem 
som anmält sitt intresse, 
avslutar Sabina Nilsson.
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Delar av den måndagsgrupp som träffas på Kupan i Älvängen för att byta ut butikens sorti-
ment och plocka upp nya saker som givmilda Alebor har skänkt.

Skänkta prylar diskas och 
poleras.

– Kupan lockar både gammal och ung

Affär som bistår allt fl er kunder

Ett fång med rosor 
till rådiga grannar 
och bilförare som 

reagerade och larmade så 
att brandkår, ambulans 
och polis kom snabbt till 
olycksplatsen i Kollanda 
förra söndagen. Det var 
effektivt organiserat av 
Arne Tilly, som ställde 
bilen med varningslampor 
för att stoppa trafi ken. 
En grannkille dirigerade 
om trafi ken innan polisen 
kom. Eva Tilly hjälpte 
bilföraren innan ambu-
lanspersonalen anlände 
och som tillsammans med 
övriga drog ur den skadade 
bilföraren. Det var grannar 
som plockade bildelar och 

sopade glas.
Den krockade bilen 

har fått bilförare att sänka 
hastigheten och förhopp-
ningsvis har alla fått en tan-
keställare. Alingsåsvägen 
är hårt trafikerad med tung 
trafik, bussar, motorcyklar 
och bilar. Här springer 
mycket vilt varför det är 
bra att ha vidvinkel när 
man kör.

På denna väg behövs 
polis som visar sig och gör 
kontroller. Det behövs även 
varningsskyltar för vilt.  
Det förekommer så kallade 
streetrace på rakan mellan 
Kollanda och Sjövik/Gråbo 
sena kvällar och nätter.

Kollandagranne

Rådigt ingripande i Kollanda

Sabina Nilsson, Tomas Mel-
lås, Maria Ingemarsson Berg 
och Karin Bäckman utgör 
ledarkvartetten i Starr-
kärr-Kilanda församlings 
musikskola.

Församling erbjuder musikskola

ALE. Ett nytt skat-
teavdrag kan komma 
att ge fl er affärs-
änglar i Ale som vill 
investera i lokala 
företag. 

Som får tillgång till 
pengar att utvecklas. 

– Det här tror jag 
kan locka mer även-
tyrskapital till företag 
i Ale, säger Sara Wal-
lin, vd för Almi Före-
tagspartner Väst.

Det är regeringen som 
inför det nya skatteavdra-
get. Tanken är att det ska 
bli mer attraktivt för inves-
terare att gå in i nystartade 
företag.

Det här tror Sara Wallin 
kan bli positivt för nya sats-
ningar i Ale, och också få 
fler företagare och tidigare 
företagare i Ale att satsa i 
nya företag.

– Efter finanskrisen har 
vi sett att antalet affärsäng-
lar som investerar i små 
och medelstora företag har 
minskat.  Det här tror jag 
kan locka mer äventyrska-
pital, säger Sara Wallin.

Almi har också ett 
investmentbolag i Väst-
sverige i Almi Invest. För 
att satsa behöver de part-
ners som kan vara med 
och investera i nya företags 
spännande idéer.

– Det är företag som har 
internationell potential. 
Som kan växa från lokal 
marknad i Västra Götaland 
till Stockholm, Norden, 
New York, säger Sara 
Wallin.

För dem som är intres-
serade att lära sig mer 
innan man tar steget att 
investera i företag som 
behöver kapital finns vägar 
att gå.

– Om man känner sig 
osäker på hur man ska göra 
för att bli affärsängel. Då 
finns ju exempelvis Con-
nect Väst som ger utbild-
ningar i det, säger Sara 
Wallin.

❐❐❐

Öppning för 
fl er affärs-
änglar i Ale


