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HÄLJERED. Från Hälje-
red till Kongo finns en 
naturlig koppling.

Under en lång följd 
av år har Arbetsmark-
nadsenheten i Ale kom-
mun försett ett kvin-
nocenter i Afrika med 
babypaket.

– Vi får in gamla ty-
ger, som vi tvättar, klip-
per och syr om till nya 
kläder berättar Birgitta 
Larsson.

AME Häljered är en praktik-
plats för ungdomar, långtids-
arbetslösa och långtidssjuk-
skrivna som behöver hjälp med 
att komma tillbaka till arbetsli-
vet. Arbetsmarknadsenhetens 
uppdrag är att i nära samar-
bete med Arbetsförmedlingen, 
Individ- och familjeomsorgen 
och andra aktörer, verka för 
en minskad arbetslöshet och 
bidragsberoende bland Ale 
kommuns invånare. AME:s 
verksamhetsidé är att stödja, 
stärka och motivera till arbete 
och/eller studier utifrån var 
och ens behov.

– Detta är en individanpas-
sad verksamhet som i nuläget 
omfattar ett 40-tal personer, 
förklarar Paula Karlsson, en 
av handläggarna.

Ett arbetsmoment på AME 
Häljered är sömnadsgrup-
pen. Genom klädinsamlingar 
från bland annat Röda Korset, 
Smyrnaförsamlingen och pri-
vatpersoner skapas förutsätt-
ningar att tillverka babypaket, 
som sedan skickas till ett kvin-

nocenter i Kongo.
– Gamla kläder blir som nya 

här. Vi sorterar, tvättar, klip-
per och syr till olika plagg som 
sedan kommer små bebisar till 
del, förklarar Birgitta Larsson.

Ett babypaket består av 
trosor, skjorta, strumpor, 
mössa, handduk och filt. Pake-
tet kompletteras också med ett 
mjukdjur och en träleksak som 
snickargruppen ansvarar för.

– Det kan vara en bil, tåg 
eller något i den stilen.

Babypaketen packas i 

påsar och vidarebefordras till 
Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Det är en uppsamlingsplats i 
väntan på att paketen slutligen 
ska nå behövande kvinnor och 
barn i Kongo.

– Det är mycket arbete och 
en lika stor dos av kärlek som 
ligger bakom babypaketen. Vi 
vet att paketen gör stor nytta 
och uppskattningen vet inga 
gränser, avslutar Paula Karls-
son.
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Ett babypaket består av trosor, skjorta, strumpor, mössa, 
handduk och filt.

Birgitta Larsson i full färd med att sy babypaket.

Babypaket från Ale till Kongo
SURTE/NOL. I år inföll 
första advent den 1 
december som också är 
den officiella Brandvar-
nardagen.

Av den anledningen 
passade Bohus Rädd-
ningstjänstförbund på 
att arrangera öppet hus 
på brandstationerna i 
Ale.

Personal fanns på 
plats i Surte och i Nol 
för att välkomna besö-
karna och demonstrera 
sin vardag.

I söndags uppmärksammades 
den officiella Brandvarnarda-
gen på olika sätt. Bohus Rädd-
ningstjänstförbund valde att 
manifestera den här speciella 
dagen genom att bjuda in till 
öppet hus på brandstationerna 
i Surte och i Nol.

– Den 1 december är ett 
utmärkt tillfälle att testa sin 
brandvarnare, investera i en ny 
och se över hemmets allmänna 
brandskydd inför årets mest 
branddrabbade period, säger 
Anders Finn på Bohus Rädd-
ningstjänstförbund.  

Under 2012 omkom 103 
personer i bränder i Sverige 
och majoriteten av dem i 
hemmet. Enligt Myndigheten 
för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) saknar hela 20 
procent av svenska hushåll en 
fungerande brandvarnare och 
många glömmer att testa sina 

brandvarnare för att se om de 
fungerar.

– Vid brand är varje sekund 
dyrbar. En brandvarnare ger 
tid att agera innan branden 
sprider sig eller orsakar perso-
nolyckor.

Många Alebor hade hör-
sammat BORF:s inbjudan om 
öppet hus. Lokaltidningen 
besökte Surte brandstation där 
brandmännen förevisade sina 
olika fordon för besökarna. 
Vidare regisserades diverse 
släck- och räddningsaktioner 
på gårdsplanen, som väckte 
både intresse och respekt hos 
åskådarna.

– Riktigt roligt att vi fick 
den här responsen. Det krävs 
trots allt lite förberedelser och 
engagemang hos personalen 
för att ro detta i land. Nu blev 
det med facit i hand en riktigt 
lyckad satsning, konstaterade 
räddningschef Håkan Lund-
gren.
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– Aleborna välkomnades till Surte och Nol
Öppet hus i samband med Brandvarnardagen

Alex fick prova på att agera 
brandman för en stund.

Clara Nilsson besökte Surte 
brandstation. Hon lånade 
utrustning för att få den 
rätta känslan.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Mycket snygg 2:a med låg avgift!

Välkommen till denna ljusa, trivsamma och mycket 
snygga 2:a i liten och välskött förening. Låg avgift på 
endast 2 422 kr/månad. Fiberkabel och p-plats ingår. 
Nära pendeltågsstationen som tar dig till Göteborg på ca
12 minuter. Vån. 1/3. 52 kvm. Avg. 2.422:- 

Pris 695.000:- som utgångspris.
Visas mån 9/12.  
Adress Nordgärdesvägen 9A.

Trivsamt med stor tomt!

På stor härlig bergs-, natur- och trädgårdstomt på  
3240 kvm med många möjligheter i utkanten av det nya 
villaområdet ligger denna trivsamma äldre villa om 3-4 rok 
med genomgående äldre standard och i behov av såväl 
modernisering som renovering. Nära till affärer, buss, golf 
samt den nya och snabba Alependeln. 104 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris.
Visas 8/12. 

Surte
Nödinge Se gärna våra 

samtliga 46 bostäder  

på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderar du på  
att sälja? 

Kontakta dina lokala 
mäklare för en kostnadsfri 

värdering så är du 
förberedd när det är dags!


