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samhälle &politik

Det hela började med att butikens 
ägare, Maybritt Hasselgren, köpte in 
nya handgjorda stearinljus av märket 
Meraleva till sin butik. Meraleva-lju-
sen består av stearin från insamlade 
ljusstumpar och tillverkas för hand 
av Susanna Utbult på Öckerö utanför 
Göteborg. Hon gör det till förmån 
för miljön men också för att samla in 
pengar till forskningen om barncan-
cer.

Dina ljusstumpar 
kan bli till nya ljus 

– Hennes första barn 
gick bort i cancer när han 
var tre år. För varje av 
Susannas ljus som säljs 
går 20 kronor till barn-
cancerfonden, berättar 
Maybritt Hasselgren som 
blev så berörd av hela 
bakgrunden till Mera-
levas ljus, ur både ett 
medmänskligt och ett 
hållbarhetsperspektiv, att 
hon bestämde sig för att 
hjälpa till.

– Det är en bra sak som 
vi vill vara med och stötta, 
säger Maybritt Hasselgren.

Sagt och gjort så kan 
nu alla som samlar på sig 
ljusstumpar och utbrunn-
na värmeljus komma och 
lämna in dem till butiken 
And More på Centralvä-
gen 15 i Åkersberga. May-
britt Hasselgren och hen-
nes personal ser sedan 
till att leverera dem vida-
re till Öckerö för tillverk-
ning av nya ljus.

Trots att levande ljus av 
stearin eller paraf-
fin inte är det bästa 
för miljön finns det 

idag inget självklart sätt 
att källsortera ljus, något 
som Maybritt skulle vilja 
ändra på.

– Vi har kontaktat kom-
munen om möjlighet att 
även kunna lämna in ljus-
stumpar via återvinnings-
centralen. På sikt hoppas 
vi att det ska bli möjligt, 
säger Maybritt Hassel-
gren.

Tycker du det känns synd 
att slänga alla ljusstumpar 
som blir över så här års? 
Nu kan du lämna in dem 
för återvinning och välgö-
renhet till inredningsbuti-
ken And More som i dagar-
na startat en insamling av 
ljusstumpar och värmeljus.
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– I år vi vill särskilt upp-
märksamma ”En hjälpande 
hand”, som i samarbete med 
olika frivilliga organisatio-
ner i Vaxholm, gjort beröm-
värda insatser för integra-
tionen av våra nyanlända 
flyktingfamiljer och för de 
ensamkommande barn som 
Vaxholm tagit emot, säger 
Mailis Dahlberg, ordförande 
för Centerpartiet i Vaxholm.

”En hjälpande hand” är ett 
samarbete mellan Rädda 
Barnen, Röda Korset, Lions 
och Vaxholms församling. 
De har genom kyrkan fått 
möjligheter att ordna verk-
samheter varje söndag i 
Prästgården. Cirka 10-15 per-
soner har, på ideell basis, 
bland annat ordnat språk-
café, förmedlat kläder, skor 
och hemtextiler. De har 
ordnat med praktikplatser 
och arbetstillfällen och varit 
medföljare och stöd vid 
kontakter med Migrations-
verket, läkare, MVC, skola 
och advokater. De har 
också varit stödgrupp 
för flyktingföräldrar 
och förmedlat kontakt-
familjer för dem, samt 

Guldklöverdiplom till 
”En hjälpande hand” 
Söndagen den 17 december uppvaktade Cen-
terpartiet i Vaxholm organisationen ”En 
hjälpande hand” med ett Guldklöverdiplom, 
blombukett och tårta, för deras insatser för 
integrering av nyanlända flyktingfamiljer 
och ensamkommande barn i Vaxholm.

varit stöd för de ensamkom-
mande som fyllt 18 år och 
som är i asylprocess.

 – Det är endast genom ett 
stort engagemang från det 
civila samhället och av fri-
villiga insatser i vårt fören-
ingsliv som integrationen av 
våra nyanlända kan fungera 
full ut. ”En hjälpande hand” 
har visat stor öppenhet och 
varit välkomnande och är 
därför värda allas uppmärk-
samhet, säger Mailis Dahl-
berg.

En utmärkelse från Center-
partiet till organisationer, 
företag och personer runt 
om i landet som gör extra-
ordinära insatser som lokala 
jobb- och gemensamhets-
skapare, som är till stort 
gagn för sammanhållningen 
i det civila samhället.

Guldklöverdiplomet:
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