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FIAT 500 
NU FRÅN

112.900:-
ORD. PRIS 148.900:-

FIAT PANDA 
NU FRÅN 

89.900:-
ORD. PRIS 117.400:-

HISINGS KÄRRA  
ORREKULLA INDUSTRIGATA 18
(UNDER ANGEREDSBRON, AVFART 81) 
Tel: 031-790 05 26, 031-790 05 27
08.00-18.00. Lör: 11.00-15.00

SUPERPRISER! 
Välkommen in 
för provkörning

USPASTORP. Under fl era 
år har paren arbetat 
med att få in pengar till 
behövande kvinnor och 
barn i Indien.

Nu formaliseras arbe-
tet i en förening – Us-
pastorps Indienhjälp.

– Det blir mer seriöst 
på det viset, säger Lena 
Jannesson.

Närmare 150 000 kronor har 
hittills samlats in via ett an-
tal lyckade loppmarknader i 
Uspastorp och genom gåvor 
från allmänheten. Fortsätt-
ningsvis kommer arrange-
mangen att drivas i fören-
ingsform.

– När vi fi ck allt större 
summor att förvalta och för-
medla både vid loppmarkna-
der och från enskilda givare 
såg vi behovet att bilda en 
ideell förening. Det blir enk-

lare att hålla ordning och 
lättare att redovisa varifrån 
pengarna kommer och vart 
de tar vägen, säger Ingegerd 
Ekstedt Brattgård.

Lena och Kurt Jannes-
son, Daniel Brattgård, 
Ingegerd Ekstedt Brattgård 
samt Arne och Eva Törn-

gren är initiativtagarna till 
den nybildade föreningen 
och utgör också styrelsen i 
densamma.

– Det blir ingen stor 
loppmarknad i Uspastorp 
i år, däremot har vi hyrt 
bord i Starrkärrs bygde-
gård söndagen den 3 maj 

där det kommer att ordnas 
en liknande aktivitet. Vida-
re så kommer vi att sälja en 
del saker på Blocket, bland 
annat skänkta gummibåtar 
och kanoter, som förhopp-
ningsvis kan generera några 
slantar att sätta in på vårt nya 
bankgiro, säger Arne Törn-
gren.

– Vi ska nu lansera vårt 
bankgiro på bred front. Vi 
vill nå ut till dem som vill 
skänka pengar när någon 
fyller år, i samband med dop, 
begravning och så vidare. 
En gåva till Uspastorps In-
dienhjälp är för många mer 

välkommet än blommor och 
presenter, säger Arne.

Föreningen arbetar också 

på att utveckla en hemsida 
och bilda en grupp på Face-
book där folk kan ansluta sig.

– Vi har många tankar 
och idéer på saker som vår 

förening skulle kunna ge-
nomföra för att få in pengar. 
Det är bara fantasin som sät-
ter gränser. Eftersom vi har 
besökt de fattigaste byarna 
i Indien vet vi hur ofantligt 
viktigt vår insats är. Varje 
krona som vi skänker gör 
skillnad. Det känns tryggt att 
veta att varje krona kommer 
fram och går till behövande 
barn och kvinnor inom skola 
och sjukvård, avslutar Kurt 
Jannesson.

JONAS ANDERSSON

Grundarna och tillika styrelsen för den nybildade föreningen 
Uspastorps Indienhjälp. Stående från vänster: Lena Jannesson, 
Arne Törngren och Ingegerd Ekstedt Brattgård. Sittande från 
vänster: Eva Törngren och Kurt Jannesson. Saknas på bilden 
görs Daniel Brattgård.

Bidragen som föreningen samlar in går oavkortat till utsatta barn och kvinnor i Indiens fattigaste 
byar. Pengarna används bland annat till att sy upp skoluniformer så att barnen slipper gå nakna.

– Bidrag
välkomnas
till Uspastorps 
Indienhjälp 

Ny förening 
är bildad
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Vi vill nå ut till 
dem som vill 
skänka pengar
när någon fyl-

ler år, i samband med 
dop, begravning och så 
vidare.
ARNE TÖRNGREN

NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80


