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Det är vi
som är
Axelssons!

En riktig pärla 
med stor tomt!

Letar ni efter ett fritidshus med bra åretruntstandard? 

Pris 595.000:- som utgångspris. 
Visas 18/5. Sandbacken 124.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Väst
erl

anda

Snyggt hus med 
högt läge!

Pris 1.995.000:- utgångspris.
Ring för visning. Brobacken 6.

Alafo
rs

Med möjlighet 
att hyra ut!

Pris 3.200.000:- som utgångspris.
Ring för visning. Göteborgsvägen 85.
Henrik Kjellberg  0727-316 360

Älvä
ngen

Se gärna våra samtliga 67 objekt på  
vår hemsida: axelssonsfast.se

SKEPPLANDA. Utfl yk-
ter, promenadgrupper, 
café med underhållning, 
läscirklar, ledsagning, 
allsång och gudstjänster.

Gunvor Bergius Hult 
samordnar det mesta 
för de boende på Klock-
areängen i Skepplanda.

För sitt enastående 
engagemang belöna-
des hon i tisdags med 
Kristdemokraternas 
Vitsippspris.

Hedersutmärkelsen kändes 
nästan i underkant när per-
sonalen på Klockareängen 
berättade om den ideella och 
osjälviska insats som Gunvor 
Hult utför.

– Vi hade aldrig kunnat 
erbjuda ett så kvalitativt bo-
ende om det inte hade varit 
för alla dessa frivilliga som 

ställer upp och hjälper till. 
Gunvor är en eldsjäl som 
inte bara är delaktig i aktivi-
teterna, utan hon leder också 
planeringen och samord-
ningen. Det fi nns inga ord 
för hennes betydelse, säger 
Frida Nökleby, en i perso-
nalen.

Huvudpersonen själv talar 
med mindre bokstäver och 
vill allt annat än framhäva 
sig.

– Jag tycker bara det är ro-
ligt. Det är så många andra 
som är med och hjälper till, 
säger Gunvor ödmjukt och 
berättar att de fl esta frivilliga 
också är med i Skepplanda 
SPF.

Många frivilliga
Personalen intygar att de är 
bortskämda med att ha till-
gång till en fantastiskt stor 
grupp av frivilliga i Skepp-
landa, men utan någon som 
samordnar allt och alla hade 
inte mycket blivit av.

Om sanningen ska fram 
är det just Gunvor som styr 
upp att saker och ting fal-
ler på plats. En stor del av 
aktiviteterna sker på Klock-
areängen. Under vår och 
höst ser hon till att ett antal 
caféstunder kryddas med un-
derhållning och att de som 
önskar prata med någon får 
ett besök. Hennes engage-
mang är nämligen stort även 

i föreningen Ale Stöd- och 
besöksverksamhet.

– Att få träffa och sprida 
glädje till andra människor 
är det som driver mig. Jag 
gillar den sociala samvaron, 
säger Gunvor som i princip 
kan namnet på alla boende.

Det var som alla förstår 
inte särskilt svårt att överty-
ga Kristdemokraternas jury 
när Gunvor Hults namn 
kom på förslag.

Guldkant
– Det är personer som Gun-
vor som ger tillvaron för 
väldigt många en extra guld-
kant. Vitsippspriset är avsett 
för personer och organisa-
tioner som jobbar precis som 
Gunvor gör, ideellt, frivilligt 
och osjälviskt, berättar Sune 
Rydén, Kristdemokraternas 
förstanamn i Ale.

Gunvor som föddes med 
efternamnet Bergius är en 
genuin alebo. Född och upp-
vuxen i Båstorp, men sedan 
många år tillbaka boende i 
Skepplanda samhälle. Inn-
an hon gifte sig med Bertil 
Hult hann hon med att vara 
springtös åt en skoaffär på 
Redbergsplatsen, jobba i en 
lagerlokal i Göteborg för att 
sedan börja på Trollhättans 
fl ygmotor. Där blev karriä-
ren kortvarig.

– Ja, jag gifte ju mig och 
vi fi ck tre barn så då blev 

jag hemmafru istället. Mitt 
föreningsengagemang star-
tade i nykterhetsföreningen 
Blå Bandet. Vi hade mycket 
barnverksamhet på den ti-
den, berättar Gunvor.

Vitsippspriset går till en 
person som utför en före-

dömlig, ideell och osjälvisk 
handling till gagn för andra. 
På den beskrivningen passar 
Gunvor Hult väldigt bra in.

Kristdemokraterna i Ale 
delade ut Vitsippspriset 15 år 
i rad, men tvingades göra ett 
uppehåll under två år. Senast 

priset delades ut var 2011, då 
Kristina Ekstrand på Röda 
Korset i Älvängen belöna-
des. 

Nu är den trevliga tradi-
tionen tillbaka igen.

Värdig mottagare av Vitsippspriset

GUNVOR HULT

Ålder: 81 i oktober.

Uppväxt: Båstorp.

Bor: Skepplanda.

Familj: Gift med Bertil och 

tre barn.

Aktuell: Årets mottagare 

av Kristdemokraternas 

Vitsippspris.

– Gunvor Hult hjälper så många hon kan

Kristdemokraterna Sune Rydén och Ingrid Hellberg uppvaktade i tisdags Gunvor Hult i Skepplan-
da med att utse henne till årets mottagare av Vitsippspriset.
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