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Från 1 juli kan vi även erbjuda hushållsnära tjänster.
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ALE. Efter den senaste 
tidens  oroligheter med 
bland annat skadegö-
relse i Nol och Alafors 
beslutade Ale Fritid att 
kolla läget i de olika 
samhällena förra freda-
gen.

Tillsammans med två 
fältanknutna social-
sekreterare pejlade de 
stämningen hos de ung-
domar som valt bort en 
kväll på fritidsgården.

– Jag uppmanar verk-
ligen fler vuxna att gå 
ut och nattvandra. Vi 
behövs och det är trev-
ligt att få kontakt med 
alla de goa och trevliga 
ungdomar som vi har i 
vår kommun, säger Eli-
sabeth Persson på Ale 
Fritid.

Fritidspersonalens uppsö-
kande verksamhet inleddes i 
Bohus, fortsatte sedan norrut 
till Nödinge, Nol och Alafors. 
En hel del ungdomar rörde sig 
ute i de olika samhällena, men 
det fanns inte tillstymmel-
se till bråk eller aggressioner 
någonstans.

– I Nödinge fanns ett 15-
tal ungdomar samlade kring 
skolan och McDonalds. Läget 

var lugnt. Likadant var det i 
Nol där det hade varit match 
på Nolängen och där högsta-
dieelever hade dröjt sig kvar 
för att lira lite fotboll tillsam-
mans. När vi kom till Alafors 
kiosk vid 23-tiden mötte vi ett 
15-tal tjejer och killar varvid 
några var berusade. Vi tog 
kontakt med berörda föräld-
rar som fick komma för att ta 
hand om sina berusade ton-
åringar, säger Elisabeth Pers-
son.

Träffpunkt
– Kiosken i Alafors är en tydlig 
träffpunkt för ungdomarna. 
Dit är lätt att ta sig med buss 
och de får dessutom vara ifred 
eftersom det inte finns några 
hus direkt i närheten.

Hur reagerar ungdomarna 
när ni dyker upp?
– De allra flesta är glada över 
att se oss och vi får ett väl-
digt vänligt bemötande. Vi 
går stora sträckor under ett 
sådant här kvällspass för att 
se, höra och träffa ungdo-
marna som rör sig i samhäl-
lena. Vi koncentrerade oss 
på Nödinge, Nol och Ala-
fors den här gången eftersom 
det har varit en del orolighe-
ter på dessa orter, säger Elisa-
beth Persson.

På måndag är det valborgs-

mässoafton, en kväll som är 
förknippat med mycket ung-
domsfylla. I Ale görs i år en 
satsning med ett drogfritt ar-
rangemang i Ale gymnasium, 
för de elever som går i sjuan 
och uppåt.

Festivalborg
– Festivalborg känns som en 
kanongrej. Eftersom ungdo-
marna själva har fått vara med 
och utforma programmet blir 
det på deras villkor, säger Eli-
sabeth Persson.

Traditionsenlig fältning 
kommer givetvis att ske denna 
kväll med personal från skolan, 
Ale Fritid, IFO, polisens ung-
domsgrupp i Angered och Ale 
Nattvandrare.

– Vi kommer att ha natt-
vandring igång från Surte i 
söder till Skepplanda i norr. Vi 
hoppas på ett lugnt och trev-
ligt valborgsfirande utan ung-
domsfylleri. Jag hoppas också 
att vi får se många vuxna ute på 
gatorna. Jag vet att våra ung-
domar ser oss som en trygghet 
och inte som ett hot, avslutar 
Elisabeth Persson.

Fler vuxna behövs ute 
på kvällarna
– Nu tas ett samlat grepp inför valborgsfirandet

– Det är kanon. Vi har laddat 
för en festival av sällan skådad 
kaliber. Förutom 25 unga ar-
rangörer kommer det finnas 
ett 60-tal vuxna på plats. Vi 
är förberedda på en anstorm-
ning av glada ungdomar till 
gymnasiet. Programmet är 
så suveränt att det bör locka 
alla i målgruppen 13 år och 
uppåt att ta sig till Nödinge. I 
förköpsbiljetten gäller att du 
kan ta valfri buss till Nödinge 
under måndagen och när ar-
rangemanget är slut vid halv 
två på natten kommer det 
att avgå bussar åt norr och 
söder.

Hur har responsen varit 
bland ungdomarna?
– Den är god bland de vi har 
nått fram till. Problemet är 
att fånga deras uppmärk-
samhet och intresse. Efter-
som vi inte har någon tradi-

tion längre av Valborgsfiran-
de för ungdomar i Ale så är 
det en ny process som måste 
starta. Vi får jobba för att 
sälja in arrangemanget. Det 
gäller att bryta andra trender 
och planer som en del kanske 
har för Valborg.

Varför gör ni den här sats-
ningen?
– Valborg är en av årets stora 
riskhelger. Väldigt många 
ungdomar gör sin alkoholde-
but då. Det har medfört att 
Valborg varit en av våra stö-
kigaste kvällar i Ale kommun. 
Det försöker vi motverka nu 
genom att erbjuda ett drog-
fritt och mycket attraktivt ar-
rangemang.

Vad har du att säga till Ales 
tonårsföräldrar?
– Se till att ungarna kommer 
till Ale gymnasium och inte 

hänger någon annanstans. 
Här är de trygga och vi kan 
dessutom garantera att de får 
roligt. No Tjafs är det bästa 
man kan tänka sig i under-
hållning. Valborg är en lurig 
helg för unga att vara ute, 
därför erbjuder vi Festival-
borg i Ale gymnasium med 
mängder av uppträdanden 
och andra aktiviteter. Det 
blir ”görskôj”. Jag lovar.

Var köper man biljett?
– Biljetter säljs i förbutiken 
på Ica Kvantum Ale Torg, 
men det går självklart bra 
att betala i entrén.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Tomas Berggren, ledare för Vakna – droger dödar, 
som tillsammans med Unga arrangörer och Ale 
Fritid, arrangerar Festivalborg för ungdomar i 
Ale.

Hur är läget inför Festivalborg?
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