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Program:Program:
• Senaste nytt om sommarens stora ElvisEvent i Alafors.• Senaste nytt om sommarens stora ElvisEvent i Alafors.
• Anna Holl och Glenn Carlsson Elvistolkare intervjuas• Anna Holl och Glenn Carlsson Elvistolkare intervjuas
• Glenn Carlsson ger musikaliska smakprov• Glenn Carlsson ger musikaliska smakprov
• Vem är joe Esposito? Tyrone Hansson berättar• Vem är joe Esposito? Tyrone Hansson berättar

Elvis Presleys turnéledare 1960-1977 gästar La PlazaElvis Presleys turnéledare 1960-1977 gästar La Plaza
Lördag 21 april kl 19.00 La Plaza, ÄlvängenLördag 21 april kl 19.00 La Plaza, Älvängen

Talk-Show   Esposito!med

Alla sittplatser i lokalen avsedda för middagsgäster. Boka bord eller mingla i lokalen. Tel 0303-74 92 30

Entré 50:
Ålder 2 1 år

För
-

kväll Talk-Show med Joe EspositoTalk-Show med Joe EspositoTalk-Show med Joe Esposito

ALE. I Ale kommun är 
det omöjligt att hitta 
en fritidsgård som är 
öppen på helgerna. 

Även en fredagkväll 
kan det vara svårt att 
hitta en plats där ung-
domar kan träffas och 
umgås. 

Endast två av sex fri-
tidsgårdar håller öppet 
en vanlig fredagkväll 
vilket är få jämfört med 
fritidsgårdar i till exem-
pel Kungälv och Lerum. 
Kalle Enelund, fritidsinten-
dent i Ale kommun menar att 
det saknas ekonomiska medel 
för att kunna utöka öppetti-
derna.

– Vi har inte lördagsöp-
pet, men det är arrangemang 
på 14 av17 lördagar i vår. Om 
vi skulle ha lördagsöppet på 
en fritidsgård hade vi behövt 

stänga en annan. Helst av 
allt hade vi velat ha öppet sju 
dagar i veckan men det finns 
inga pengar till det, säger 
Enelund.

Istället har Ale kommun 
satsat på att ha dagverksamhet 
dit elever på skolor kan gå på 
raster och luncher. Med dag-
verksamhet har fritidsgården 

större möjlighet att samarbeta 
med lärare, skolsyster och ku-
rator och bildar ett nätverk för 
ungdomarna, tycker han.

– Vi får en helhetssyn på 
barnen och de kan komma 
på dagarna och prata med 
någon på fritidsgården. Vi når 
100 procent av barnen under 
skoltid, men bara 25 procent 
efter skolans slut, säger Ene-
lund.

För att få tillträde till fri-
tidsgårdarna i Ale kommun 
måste ungdomar dessutom 
betala en medlemsavgift - 
något som de andra kommu-
nerna inte tar ut. 

 – Fördelarna med att 
betala för sitt medlemskap är 
att man skapar en tillhörig-
het, nackdelen kan vara att 
man stänger ute vissa, säger 
Enelund.

Öppet i Lerum
I Lerum däremot finns flera 
fritidsgårdar som har öppet 
både på dagar, kvällar och 
helger. Dag Wikbrand 
är fritidsledare på Kreativ 
Fritid, och han tycker att det 
är viktigt med en samlings-
punkt för ungdomarna, spe-
ciellt på helgerna. 

 – Om inte ungdomar har 
någonstans att vara på kväl-
larna hänger de nere i cen-
trum. 

I Lerum finns dels fritids-
gårdar som ligger i nära an-
slutning till skolor men även 
fritidsgårdar som är helt fri-
stående från skolområdet. 
Wikbrand tycker det finns 

både för- och nackdelar med 
att ha en fritidsgård i skolans 
lokaler.

– Ungdomarna är ju där 
åtta timmar om dagen och då 
kan  det inte vara så roligt att 
vara där resten av dagen också 
men samtidigt kan vi arbeta 

nära med skolans personal. 
De ser vem som mår dåligt 
och då kan vi se till att de elev-
erna får stöd och kommer in 
i någon av våra verksamheter, 
säger Wikbrand.

SILVIA RYDBERG

Brist på helgöppna fritidsgårdar i Ale

STATISTIK FRITIDSGÅRDAR

Kommun  Stenungsund Kungälv  Lerum  Ale
Invånare  22 947  38 703  36 505  26 800
Fritidsgårdar 2  st.   5 st.  7 st.  6 st.
Heltidsanställda 5 st.   11 st.  19 st.  15 st.
Antal besökare/
kväll/snitt 25  24  25  23

Antal kvällsöppna fritidsgårdar
Måndag  2/2  3/5  5/7  2/6
Tisdag  2/2  1/5  6/7  3/6
Onsdag  2/2  4/5  5/7  4/6
Torsdag  2/2  1/5  4/7  2/6
Fredag  2/2  4/5  5/7  2/6
Lördag  0/2  0/5  4/7  0/6
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OBS!  Förköp!

I Ale är inga fritidsgårdar  öppna på lördagar, så gårdens bil-
jardbord står ensamma.          Arkivbild.

Arrangeras av Elvis Forever AleArrangeras av Elvis Forever Ale


