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Fest & kalas
men svårt att 

hinna med?

Vi har fl era olika sorters fat 
med olika frukter och kött.
På bilden ser Du vårt läckra festfat! Det 

innehåller bland annat grillad fl äskfi lé, 

skinka, melon och ananas. Det kostar 

59,90 per portion.

Varje fat är 10 portioner och Du behöver 

bara beställa två vardagar före festen.

Förslagsvis serverar Du vår berömda, 

goda och garanterat egentillverkade 

potatissallad till.

Välkommen in till oss i butiken 
för mer information!

ALE. På tisdag är det 
avslutning för kommu-
nens högstadieelever.

En dag med mycket 
känslor, som inte bara 
är förenad med glädje 
och gemenskap utan 
även fest och fylla.

– I Ale tar vi ett 
samlat grepp för att 
det ska bli ett minnes-
värt och roligt firande 
utan tråkigheter, säger 
Elisabeth Persson på 
Ale Fritid.

Socialtjänsten, skolan, Ale 
Fritid och Brå mobilise-
rar stora resurser inför årets 
skolavslutning. Ett 25-tal 
personer från Ale kommun 
kommer att arbeta under av-
slutningskvällen för att kon-
trollera så att firandet går 
lugnt till väga.

– För två år sedan hade 
vi det riktigt tufft i Älväng-
en, men i fjol var det relativt 
lugnt. Vi hoppas att det ska 
bli så i år också, säger Elisa-
beth Persson och fortsätter:

– Tyngdpunkten ligger 
i den hjälp vi får av föräld-
rarna. Nattvandrarna är en 
ovärderlig hjälp liksom den 
stöttning som vi har i po-
lisens ungdomsgrupp från 
Angered. De känner våra 
ungdomar till namn och har 
skapat en relation som gör att 

de inte uppfattas som något 
hot. Poliserna har blivit 
vuxna förebilder som ung-
domarna respekterar.

Vad är de populäraste 
festplatserna i kommu-
nen?
– Avslutningarna är mycket 
förknippade med våra sjöar. 
Kombinationen av vatten-
drag och alkohol är inte bra. 
Tack och lov har vi inte upp-
levt någon allvarlig olycka 
ännu och så vill vi att det 
ska förbli. Så fort vi ser ung-
domar som är berusade och 
innehar alkohol ringer vi 
hem till deras föräldrar. För-
äldrarna är dem som ska få 
veta först, säger Elisabeth 
Persson och fortsätter:

– Polisens ungdomsgrupp 
beslagtar också alkohol och 
häller ut den på plats, för att 
försöka förhindra så mycket 
fylla som möjligt. De gör ett 
jättejobb! Det är skrämman-
de hur lätt ungdomarna får 
tag i alkohol. Tyvärr figure-
rar det också GHB och ta-
bletter.

Är det bara niondeklas-
sare som befinner sig ute 
på avslutningskvällen?
– Kärnan består av nionde-
klassare, men även sjuor och 
åttor är ute den här kvällen.

Hur är känslorna inför 
tisdagen?
– Av erfarenhet vet jag att 

det blir en hektisk, men rolig 
kväll. Vi har så många fan-
tastiskt fina ungdomar i vår 
kommun och det är en fröjd 
att få vara ute och träffa dem. 
De allra flesta är bara glada, 
men det finns dessvärre en 
klick som nyttjar droger vid 
de här tillfällena, säger Elisa-
beth Persson.

– Med ett gemensamt an-
svarstagande ska vi dock tro 
att tisdagskvällen blir så bra 
som vi hoppas. Vi är väl-
digt angelägna om att ha så 
många föräldrakontakter 
som det bara går. De som 
vill får gärna höra av sig till 
Klas Arvidsson (330 793) 
som ska agera sambandscen-
tral och vara ständigt uppda-
terad på vad som händer i de 
olika kommundelarna.

Föredrar ni regn eller 
sol på avslutningsdagen?
– Regndansen är ett veder-
taget begrepp. Det är inget 
att sticka under stol med 
att regnet har en avkylan-
de effekt. Blir det däremot 
en skön sommarkväll är det 
inte ovanligt att fältning-
en pågår fram till fem-tiden 
på morgonen, avslutar Elisa-
beth Persson.

JONAS ANDERSSON

Gemensamt grepp för ett 
lugnt avslutningsfirande

firande i Ale gymnasiummnasium
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