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NÖDINGE. Ale hade i 
måndags förmiddag 
besök av en grupp lång-
väga gäster.

Från Uganda kom 
femton personer för att 
få en inblick i kommu-
nens drogförebyggande 
arbete.

– Ett mycket intres-
sant möte! Det här 
väckte tankar och idéer 
om ett eventuellt fram-
tida samarbete, säger 
Vaknas projektledare, 
Thomas Berggren.
Viebäcks folkhögskola i Nässjö 
ingår i ett biståndsutbyte med 
Uganda. Att man tog med sig 
sina afrikanska vänner till Ale 
beror på den kontakt som finns 
med Smyrnakyrkan i Älväng-
en. Dessa hade i sin tur föresla-
git ett studiebesök på Ale gym-

nasium och tillhörande infor-
mation om kommunens drog-
förebyggande arbete i form av 
Vakna.

– Jättekul att få sprida det 
budskap som Vakna står för, 
säger Thomas Berggren som 
också hade satt samman mån-
dagens program.

Efter en inledande rund-
vandring på Ale gymnasium 
skedde ett officiellt välkom-
nande av kommunalrådet Jarl 
Karlsson (s), som också tog 
tillfället i akt att i korta orda-
lag berätta om Ale kommuns 
historia och dess framtidsvisi-
oner. Han överlämnade också 
en gåva, i form av ett standar, 
från Ale kommun.

Efter att Ale gymnasiums 
rektor, Roy Jörgensen, också 
hälsat gästerna välkomna be-
rättade Thomas Berggren på 
sitt sedvanligt engagerade sätt 

om Vaknas framgångsrika kon-
cept. Till sin hjälp hade han 
elever från ES 2A som spela-
de upp en scen ur Vakna-före-
ställningen ”100 kg kärlek från 
Gävle”.

Därefter fick församling-
en lyssna till Roland Björ-
kestedt, från Viebäcks folk-
högskola, som redogjorde för 
skolans pågående biståndspro-
jekt i Uganda.

– Jag tror att måndagens 
sammankomst var en läran-
de process för alla deltagare, 
inte minst för våra elever. Det 
är nyttigt att få höra om hur 
barn och ungdomar från andra 
delar av världen har det, säger 
Thomas Berggren.

Programmet avslutades med 
en gemensam lunch på Eka, 
som Bohusföretaget bjöd på.

JONAS ANDERSSON

Ale kommun fick besök från Uganda

Kommunalrådet Jarl Karlsson (s) 
överlämnade ett standar till gäs-
terna från Uganda.
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v Boyta 72 kvm
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v Adress: Rådmansgatan Kungälv

v Visas 29/5. Ring för bokning!

Otroligt ljus och fräsch etagelägenhet på tre rum och kök i hjärtat av Kungälv m. närhet till det mesta.

Smakfullt renoverad med bl.a nytt kök med vitvaror i rostfritt, och helkaklat badrum. Stor härlig balkong.

På baksidan finns en trädgård där två fruktträd och rabatt tillhör lägenheten. Liten, välskött förening.

Fastigheten har på senare år genomgått omfattande reparationer med bl a nya stammar. En riktig pärla
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