
Hells Angels skänkte mat till hemlösa

Maja Ögren Andersson

HÄSSLEHOLM MC-klubbarna Hells Angels och Wishbones fick mat över efter en fest. Maten skänktes till HIH – 

hemlösas förening.

– Vi blev jätteglada, säger föreningens ordförande Ingela Hansson.

Men alla var inte positivt inställda till gåvan.

Vissa protesterade mot att gåvan togs emot. På föreningens hemsida delades synpunkter som bland annat menade att ta emot gåvor från 

en djupt kriminell organisation är ansvarslöst och sätter hela organisationen i vanrykte, även om majoriteten av reaktionerna tyckte mc-

klubbarnas initiativ var lovvärt.

Alla som vill lämna gåvor till föreningen är välkomna, förklarar Ingela Hansson. 

– Vi ska inte lägga några värderingar vilka det är som lämnar gåvor till oss lika lite som vi ska ha några värderingar när det gäller de 

som kommer till oss för att få hjälp, säger hon.

Hells Angels som etablerades i Hässleholm i somras fick mat över och gav det till HIH, Hemlösas 
förening. ARKIVBILD
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Ingela Hansson förklarar att de har respekt för alla åsikter och tar dem på allvar, men i det här fallet valde de att ta emot maten, som 

oavkortat går till behövande, istället för att den skulle hamna i soporna. 

På föreningens Facebooksida förklarade ansvariga också föreningens inställning och underströk att HIH är en förening som är politisk 

obunden och inte har någon anknytning till vare sig något religiöst samfund eller organisation. 

”Alla som har behov av stöd i form av frukost på helgerna, kläder, hygienartiklar och andra förnödenheter är välkomna till oss. Alla 

oavsett sexuell läggning, etnicitet, ursprung och religiös tillhörighet med mera är välkomna som gäster”, hette det bland annat. 

Cirka 50 portioner mat överlämnades till föreningen och har nu frysts in för kommande behov.

Mer från Hässleholm

Brunnar sinar när regnet uteblir

Hässleholm Den ovanligt torra hösten har orsakat problem i form av sinande brunnar. Än så länge har vattnet räckt för traktens lantbrukare. Och 
förhoppningsvis kommer mer regn redan till helgen. – Men om det fortsätter så här och inte fylls på under vintern kan det komma att bli problem till 
våren, säger Glenn Oredsson på Skea gård, utanför Hässleholm. 

Regnet har varit efterlängtat

Råröd Tobias Nilsson på gården Råröd, inte så långt från Gumlösa, har kämpat med torkan sedan i somras. Han är glad att det äntligen kommer 
regn. – Fast jag hade ju velat få upp de sista morötterna först! 

Lätt att handla av oseriösa företag

HÄSSLEHOLM Redovisningschefen i Hässleholms kommun vill se skärpta rutiner. 

STROSSLE

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

Hässleholms Kommun- 
Kommunfullmäktige 
sammanträder
Kungörelser Sammanträder 

måndagen den 31...

Hon vann 1,5 miljarder 
kronor - så gick det till
I nästa dragning kan du vinna över 1,5 

miljarder kr på SuperEnaLotto!

Trafikanterna får hitta nya 
vägar i stan
Hässleholm Vägar som asfalteras 

om.Vägar som byggs om.Fiber som 
grävs...

Över 50 döda i tågolycka i 
Kamerun
Nyheter Över 50 människor omkom när 

ett tåg spårade ur i Kamerun på 
fredagen.

1 biljon till värdelös ränta
1,6 biljoner av svenskarnas sparande 

sitter på sparkonton. Många till...

Stora pengar att spara i 
uppvärmingskostnader
Hela investeringen betalar sig på mindre 

än fyra år.

Welander styr upp gulsvarta 
defensiven
Sport Han lämnade Vinslövs IF i förtid – 

nu har Joacim Welander fått klart...

För - och nackdelar: 
cellkontor eller 
kontorslandskap
När man ska välja en kontorslokal är det 

viktigt att lokalen hjälper...

SPONSRAD

SPONSRAD

SPONSRAD SPONSRAD
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