
NÖDINGE. Näringslivet 
fortsätter stötta Vaknas 
drogförebyggande.

Göteborgsföretaget 
Prové har redan inlett 
ett samarbete och visa-
de i söndags sin tack-
samhet.

En check på 50 000 
kronor överlämnades 
till Vaknafonden.

I samband med prisutdel-
ningen i Ale IBF:s skolcup i 
innebandy signerade Provés 
vd, alaforsbon Fredrik Wad-
ström, en check till förmån 
för Stödföreningen Vaken 
som förvaltar näringslivets bi-
drag till det drogförebyggan-
de arbetet i Ale.

– Vi vill stärka och utveck-
la vårt samhällsengagemang. 
Genom ett samarbete med 
Stödföreningen Vaken och 

det nätverk som byggts upp 
kring verksamheten, vill vi 
bidra till att barn och ungdo-
mar erbjuds en trygg miljö, 
där ingen känner sig utanför, 
utstött eller mobbad. Fören-
ingslivet bär på många nyck-
lar till en positiv uppväxt för 
barn och unga. Vaknafondens 
arbete och värderingar har 
gjort starkt intryck på oss och 
vi vill gärna hitta sätt att spri-
da dessa på, berättar Fredrik 
Wadström.

Göteborgsföretag
Att ett Göteborgsföretag nu 
blir en aktiv partner för Vak-
nas drogförebyggande arbete 
är en ny möjlighet anser Tho-
mas Berggren, drogförebyg-
gare i Ale kommun.

– Det innebär att vårt 
framgångsrika och unika ar-
bete sprids ytterligare. Kan vi 
inspirera till fler goda initia-

tiv och få fler kommuner att 
kanske jobba som vi skapas 
en ännu bättre plattform att 
utgå från. Får vi dessutom fler 
företag att engagera sig som 
Prové gör innebär det också 
att föreningslivet får ytterli-
gare resurser att skapa verk-
samhet för, säger Berggren.

Förutom att Prové läm-
nar ett ekonomiskt bidrag till 
Stödföreningen Vaken utlo-
vas också stöd till Göteborgs 
föreningsliv.

– Vi har skapat en Prové-
modell som handlar om att 
våra medarbetare ska nomi-
nera en ungdomsförening 
som ska få tillgång till ett ut-
bildningspaket, säger Fredrik 
Wadström som tror att det är 
dags för näringslivet att bidra 
med mer än bara pengar till 
föreningslivet.

Mer att fördela
Stödföreningen Vaken sam-
verkar idag med ett stort an-
tal företag som gemensamt 
sprider ambitionen om ett 
positivt drogfritt samhälle. 
ICA Kvantum, Svensk Fast-
ighetsförmedling, Alebyggen 
och Sportlife har varit vik-
tiga partners under fondens 
nioåriga historia. Av de eko-
nomiska bidrag som fonden 
tillhandahåller delas varje år 
ut närmare 150 000 till det lo-
kala föreningslivet. Tack vare 
Prové kan det nu bli ytterliga-
re medel att fördela.

– Skolcupen i inneban-
dy är ett lysande exempel på 
aktiviteter som fonden har 

stöttat genom åren. Här får 
många unga blodad tand för 
att fortsätta spela och ingå i 
en lagsport. Föreningslivet 

kanske den viktigaste drog-
förebyggande insatsen i sam-
hället, säger Stödföreningens 
ordförande Per-Anders Klö-

versjö som var både stolt och 
rörd över det avtal som nu är 
tecknat med Prové.
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Fler företag ansluter sig till Vaknas arbete

Signering. Konsultföretaget Prové, vars ägare Fredrik Wadström kommer från Alafors, tillsam-
mans med Birgitta Blom, överlämnade en symbolisk check om 50 000 kronor till Stödföreningen 
Vakens ordförande Per-Anders Klöversjö

BOHUS. Nu på söndag, den 
23 februari, blir det volti-
geuppvisning på Ale Jen-
nylunds Ridklubb. Därefter 
är fritt fram att prova på 
voltige för de som är intres-
serade.

– Åldersgrupper som är 
välkomna är 4-99 år, hälsar 

Sara Wingård.
– Det som krävs för att 

kunna vara med är oömma 
kläder, joggingskor och rid-
hjälm. Hjälm finns också för 
utlåning. Vi ser helst att man 
föranmäler sig via förening-
ens hemsida, säger Sara.

Ale Jennylunds Ridklubb 

kommer att starta upp en 
voltigegrupp med beräknad 
terminsstart den 27 februari.

– Det krävs ingen hästva-
na för att få vara med, avslu-
tar Sara Wingård.

JONAS ANDERSSON

Voltigeuppvisning på Jennylund
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Två fastigheter i ett - drömhuset, stall, lägenhet och mer!

Uppfyll din dröm! Två fastigheter säljs nu med stora möjligheter. Boninghus med 
tre sovrum och fantastisk charm. Lada inredd med tre hästboxar. Trädgård för 
trädgårdsmästaren. Ängar 15000kvm. Den andra fastigheten är behov av viss 
renovering, har en lägenhet 35kvm och biutrymme 105kvm. Måste ses på plats!  
112 kvm + källare. 

Pris 1.995.000:- som utgångspris. 
Visas 23/2 och 25/2. 
Adress Tingberg 226 och 227.

Det lilla huset med många möjligheter!

Nu kan vi erbjuda ett välskött parhus i barnvänliga och trivsamma Romelanda. Huset 
har fyra sovrum, men oxå ett t ex gymrum och ett litet hobbyrum! Tillbyggd hall. Ett 
inglasat uterum ger ett extra plats för umgänge. Garage och uppfart med plats för två 
bilar. Fiber indraget. Braskamin. Bäcken porlar precis bakom huset. Nytt tak. 109 kvm. 

Pris 1.750.000:- som utgångspris. 
Visas 23/2 och 24/2. 
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