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NÖDINGE. Nödinge SK 
fick en tidig julklapp av 
Länsförsäkringar.

Eller vad sägs om ett 
stipendium om 10 000 
kronor?

– Vi känner oss hedra-
de, säger ordförande 
Kenneth Wallbert.

Länsförsäkringar delar varje 
år ut tio stipendier till lovan-
de förebilder i Västra Göta-
landsregionen. Det är främst 
riktat till ideella föreningar 
med en utvecklad ungdom-
sverksamhet. I år föll valet på 
Nödinge SK.

– Syftet är att stötta fören-
ingar som bidrar till att öka 
livskvalitén och motverka ut-
anförskapet. Ett annat mål är 
att verka drogförebyggande, 
vilket i princip all ungdom-
sverksamhet gör. Det hand-
lar ju om att visa ungdomar 
att det finns positiva alterna-
tiv, säger Susanne Karlsson, 
kontorschef i Ale.

Hans Ulriksson och 
Kenneth Wallbert repre-
senterade Nödinge SK när 
Länsförsäkringar överläm-
nade diplom och en värde-
check om 10 000 kronor. Att 
det finns många hål att stop-
pa pengarna i råder det ing-
en tvekan om, men det finns 
en självklar prioritering.

– Vi fortsätter vår satsning 
på ledarutbildning. Ledarna 
är grunden i verksamheten 
och vi kommer i samarbete 
med SISU att genomföra en 

särskild satsning på åldersan-
passad fysisk träning. Den 
kör vi på hemmaplan och på 
så vis ska fler kunna delta, 
säger Ulriksson och berättar 
att klubben idag har drygt 
300 aktiva barn.

Få med tjejerna
Av alla aktiva är bara 80 tje-
jer, vilket är en utmaning för 
framtiden.

– Ja, vi måste fokusera 

ännu mer på att få med tje-
jerna, men det är inte lätt. 
Det är mycket som konkur-
rerar om deras intresse. Vi 
ska se vad vi kan göra fram 
över, helt klart har vi något 
att jobba med på den punk-
ten, erkänner Ulriksson.

Under 2015 hoppas Nö-
dinge SK att en konstgräs-
plan ska förverkligas. Kom-
munledningen har dock 
meddelat att idén om att läg-

ga en fullstor konstgräsplan 
på Boboplan centralt inte är 
aktuellt.

– De anser att marken 
bättre används till bostäder 
och har föreslagit en annan 
lösning uppe vid Vimmer-
vi. Det viktigaste för oss är 
att vi får till stånd en plan. 
Behovet är jättestort och vi 
utgår från att kommunen vä-
ger in allt i ett klokt beslut. 
Att vi har förespråkat ett 

centralt läge är ingen hem-
lighet. Vi ser stora fördelar 
med närheten till skolan och 
alla boende. Oavsett behövs 
en säker gång- och cykelled 
från centrum till Vimmervi. 
Bygger vi en konstgräsplan 
vid sjön kanske det skyndar 
på den processen, avslutar 
Ulriksson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nödinge SK:s kassör Hans Ulriksson och ordförande Kenneth Wallbert hade äran att ta emot Länsförsäkringars stipendium ”Lovan-
de förebilder” av kontorschef Susanne Karlsson. Överlämningen skedde på Ale Torg i fredags.

Nödinge SK – Länsförsäkringars förebild
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lansforsakringar.se

Vi önskar dig  
en riktigt god jul

STUDIO RUBB & STUBB 
Långgatan 13, 463 71 Lödöse, Telefon: 0520-66 00 05

GOD JUL 
ÖNSKAR VI 
ALLA VÅRA 
KUNDER!

Vi önskar
alla våra patienter

God Jul &
Gott Nytt år

Tandläkare
Albert Szekely
med personal

Älvängen

Vi vill önska alla våra kunder  

och vänner en riktigt

God Jul &  
Gott Nytt År

Älvvägen 13 • Älvängen, Telefon 0303-74 92 18

God jul  &
gott nytt år!

Välkomna till oss! Tel 0303-74 51 69

Hela 16 SPF-medlem-
mar kunde slita sig från 
julstöket för fredagsvand-
ringen. Vi tog oss till 
Alafors per buss eller till 
fots. I strålande sol gick 
vi Älebräckevägen upp 
till Torp. Under Gösta 
Mårdborgs ledning tog 
vi oss till Madenområdets 
grillplats för kafferast. Vi 
nuddade det nya Krono-
gårdsområdet. Tyvärr går 
inte den nya elbussen mitt 
på dagen. Å andra sidan 
är vi ute för att få motion. 
Vid Älvängens resecen-
trum väntade en hygglig 
busschaufför på oss.

Nästa fredagsvandring 
är den 9 januari. Titta 
i Gästboken på SPF 
Alebygdens hemsida. 
Här finns också uppgif-
ter om stavgången på 
Dammekärr. Till resan till 
Portugal 27/4 – 4/5 finns 
det fyra platser kvar. I maj 
åker vi turen Gårdarna 
kring sjön. I juni gör vi en 
utflykt i skärgården. En 
cykelutflykt är planerad 
till i maj-juni och Österlen 
besöker vi i början av 
oktober. En långresa med 
buss är på programmet i 
början av oktober.

Lennart Mattsson

Från Alafors 
till Älvängen 
med SPF 
Alebygden

Vi önskar er en  
God jul och Gott nytt år!

 

Surte och Älvängen

Vi tackar för förtroendet ni gett oss under 2014
och ser fram emot fortsatt samarbete under 2015.


