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ALAFORS. Fyra nya 
vinnare röstades fram 
i augustis upplaga av 
Svenska Spels satsning 
– ”Föreningens Hjälte”. 

Ahlafors IF var en av 
de föreningar som vann 
25 000 kronor till sin 
ungdomsverksamhet.

100-åringen erhöll 
vinstchecken på Sjöval-
len i torsdags kväll.

Crime City Rollers i Malmö, 
Brinkens IF i Stockholm, 
Visby BoIS på Gotland och 
Ahlafors IF vann alla 25 
000 kronor. ”50 miljoner 
till Ungdomsidrotten” är en 
ny sponsringssatsning från 
Svenska Spel där kunderna 
varje år delar ut 50 miljoner 
kronor till ungdomsidrotten. 
Som en del av sponsrings-
satsningen kan även anslutna 

föreningar tävla om 25 000 
kronor. 

Genom ”Föreningens 
Hjälte” kan projekt nomi-
neras som stärker förening-
arnas ungdomssatsningar. 
Varje månad väljer en jury ut 
åtta bidrag som sedan går till 
omröstning där fyra vinnare 
röstas fram.

Förverkliga projekt
– 50 miljoner till Ungdomsi-
drotten och Föreningens 
Hjälte ger föreningar möj-
ligheten att förverkliga kri-
tiska projekt som stärker 
ungdomsverksamheten. Det 
kan vara ny utrustning, trä-
narresurser eller möjligheten 
till att ställa upp i tävlingar. 
Allt detta är enormt viktigt 
för att kunna utvecklas och i 
förlängningen stärka svensk 
idrotts framtid, säger Johan 

Lindvall varumärkeschef på 
Svensk Spel.

På Sjövallen var natur-
ligtvis glädjen stor när det 
förkunnades att Ahlafors IF 
blivit en av de fyra föreningar 
som fått flest röster och däri-
genom kammat hem 25 000 
kronor. Röstningsperioden 
ägde rum på Svenska Spels 
hemsida under perioden 
17-29 augusti.

– Ett stort tack till alla 
som engagerat sig i röst-
ningen, det avgjorde till vår 
fördel. Jag vet att ni är många 
som spridit röstningslänken 
vidare i alla tänkbara kanaler 
såsom mejl, twitter, facebook 
och inte minst mun-till-
mun. Jag vet att vi har haft 
röstande från Ystad till Gälli-
vare. Jag vet att vår förening, 
dess medlemmar samt sup-
portrar är grymma när det 

gäller engagemang, säger en 
stolt AIF-ordförande i Claes 
Berglund.

– Det största tacket måste 
ges till styrelseledamot 
Karin Larsson som tog tag 
i tävlingsmejlet från Svenska 
Spel, gjorde en film och 
sedan skickade in bidraget. 
Utan Karins insats hade vi 
inte haft något bidrag.

– Styrelsen kommer nu 
tillsammans med Ungdoms-
sektionen att sitta ner och 
se hur vi bäst ska investera 
pengarna. Men som uttrycks 
i filmen ”att utveckla indivi-
den även utanför själva fot-
bollsspelandet” är ett givet 
tema, avslutar Claes Berg-
lund.

LÖDÖSE. Årets Mattis 
har utsetts.

Utdelningen av 
diplom och blommor 
skedde vid en ceremoni 
på Lödösehus i lördags.

Det var en överras-
kad och väldigt glad 
Kjell Abrahamsson 
som mottog publikens 
gratulationer och hyll-
ningar.

Strax innan invigningen av 
pilgrimsleden mellan Göte-
borg och Lödöse skulle till 
att äga rum passade juryn för 
Årets Mattis, representerade 
genom Graziella Belloni, 
på att dela ut diplomet för 
2013.

– Årets Mattis ska vara en 
person som på något sätt har 
gjort en god gärning eller 
utmärkt sig på ett positivt 
sätt för Lilla Edets kommun. 

Han eller hon behöver nöd-
vändigtvis inte bo i kommu-
nen.

En som definitivt uppfyl-
ler dessa kriterier är Kjell 
Abrahamsson. Han möttes 
av uppskattande applåder när 
det förkunnades att han blivit 
Årets Mattis.

– En total överraskning, 
förklarade Kjell som under 
två decennier fungerat som 
ledare för täljarskolan.

Juryns motivering löd: 
”Årets Mattis är en engagerad 
och initierad kulturperson, som 
med kunskap och stort tålamod 
lärt våra ungdomar att han-
tera en kniv på rätt sätt. Årets 
Mattis är en god ambassadör för 
hela kommunen!”

NÖDINGE. Susanne 
Bohman, som driver 
en egen insamling av 
kläder och andra för-
nödenheter via face-
bookgruppen ”Susan-
nes änglar”, påminner 
redan nu om att skänka 
vinterkläder och varma 
täcken. 

Just nu letar hon ef-
ter ett nytt förvarings-
utrymme eftersom 
Alebyggen inte ansåg 
det förråd hon hittills 
använt som lämpligt.

Den varma sensommaren 
till trots har nödingebon 
Susanne Bohman redan 
börjat tänka på vintern. 
Varma jackor, långkalsonger, 

raggsockor, kängor, täcken 
och liggunderlag är livlinor 
under vintermånaderna för 
den som inte har något hem. 
Nu uppmuntrar hon alla att 
gå igenom vintergarderoben 
och skänka bort det man inte 
längre behöver. 

Susanne tar själv emot 
alla tänkbara förnödenhe-
ter, kläder, skor, sängklä-
der, möbler, leksaker och 
hygienartiklar, som hon 
sedan transporterar vidare 
till bland annat Stadsmissio-
nens akutboende Gatljuset 
i Göteborg. Via facebook-
gruppen ”Susannes änglar”, 
som på bara ett halvår gått 
från omkring 300 medlem-
mar till över 750, förmedlas 
kontakter med såväl givare 
som mottagare.

– I vintras hade jag kontakt 
med tolv barnfamiljer i Ale 
kommun som lever under 
den sociala normen där 
pengarna knappt räcker till 
mat. Idag är det 20 familjer.

Insamlade förnödenheter 
har hon förvarat i ett förråd 
i trappuppgången till sin 
lägenhet i Nödinge, men 
förra veckan var hon tvungen 
att flytta ut sina saker. 

– Jag fick besked av Ale-
byggen att jag inte längre 
kunde använda förrådet, 
bland annat på grund av 
brandrisken. Eftersom de 
inte kunde hjälpa mig att 
hitta ett nytt ställe har jag till-
fälligt fått låna ett utrymme i 
ett hus i Alafors.

Martin Hall, förvalt-
ningsassistent på Alebyggen, 

menar att det är svårt att hitta 
ett utrymme.

– Vi har kollat och det är 
dåligt med förråd att hyra ut. 
Hyresgästerna måste ha plats 
för sina cyklar, mopeder och 
annat. Därför är det tyvärr 
svårt.

Susanne Bohman hoppas 
ändå på att kunna hitta något 
utrymme närmare bostaden.

– Det skulle betyda jätte-
mycket att kunna ha insam-
lingen närmare, med tanke 
på att allt som kommer in ska 
sorteras. 

– Susanne Bohman söker nytt förråd till sin klädinsamling

Laddar för vinterkyla

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Efterlyser värmande gåvor. Susanne Bohmans insamling av kläder, täcken och andra förnö-
denheter kommer många hemlösa och socialt utsatta människor till nytta. Facebookgruppen 
”Susannes Änglar” passerade nyligen 750 medlemmar, vilket är en fördubbling bara sedan i 
vintras. 

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Ahlafors IF vann 25 000 kronor

– Kjell Abrahamsson 
värdig pristagare 

Årets Mattis 
inget knivigt

Kjell Abrahamsson mottog utmärkelsen för Årets Mattis vid 
en ceremoni på Lödösehus i lördags.


