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Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Gäller ej vid köp av beställningsvaror, Kirsch- 

sortiment eller presentkort. Gäller t.o.m. söndag 22/7 2007.

Vaxduk/ 
belagd textilduk
(ord. 199:-) 

Belönades med 8000 kr från Ale kommun

NATALIE SOFIE JOHANSSON
Född: 19 augusti 1989
Bor: Surte
Familj: Mamma, pappa och storasys-
ter Linda, 25.
Läser: Samhäll i Ale gymnasium
Intressen: Sjunger i bandet 
Themple of autumn, spelar fot-
boll i Nol IK:s damlag, ordförande i 
nybildade Föreningen Löftet, unga 
arrangörer.
Favoritplagg: Jeans och t-shirt
Favoritämne i skolan: ”Psykologi, 
tror jag, fast jag har inte haft det än. 
Det kommer i trean.”
Äter helst: Grillat kött
Gör jag i sommar: Åker till sommar-
stugan i Ljungskile, hälsar på syrran 
i Köpenhamn och hjälper mamma i 
hennes butik.

Om jag haft tid över: ”Då hade jag 
ägnat den åt att lära mig fler instru-
ment eller återupptagit mitt häst-
intresse”.
Bästa tevekanalen: ”Ser aldrig på 
teve, men måste jag så…Simpsons 
på trean”
Sommar eller vinter: ”Sommar 
före allt annat”
Tre om sig själv: Ostrukturerad, 
handlingskraftig, enkel.
Drömyrke: ”Jag vet inte, men just 
nu vill jag jobba med event och 
arrangemang”
Bonusfakta: Anser själv att hon är 
världens klumpigaste människa som 
blir rädd för allt som händer lite 
oväntat…

SURTE. Natalie Johans-
son tilldelades av Ale 
kommun ungdomssti-
pendiet Ett gott före-
döme 2007 – och kom-
munen får medhåll av 
stipendiaten själv.

– Ja, juryns motive-
ring om ett ”ohejdat” 
engagemang stämmer 
ganska bra på mig, 
säger hon.

Lokaltidningen har 
träffat tjejen som bor 
i Surte, spelar fotboll i 
Nol, repar med bandet i 
Älvängen, har varit med 
och startat föreningen 
Löftet, unga arrangörer 
– och läser samhällsin-
riktad utbildning i Ale 
gymnasium.

Natalie Sofie Johansson, 18, 
fick i tisdags mottaga Ale kom-
muns ungdomsstipendie ”Ett 
gott föredöme” 2007 på skol-
avslutningen i Ale gymnasi-
um. En check på 8000 kronor, 
blommor och ett fint diplom 
gjorde Surtetjejen riktigt rörd. 
Två veckor tidigare var hon 
inne i Göteborg och shoppa-
de när telefonen ringde.

– Det var någon från kom-
munen som undrade om jag 
kände till stipendiet, men jag 
hade knappt en aning om att 
det ens existerade. I efterhand 
har jag dock kommit på att jag 
faktiskt läst om det i tidning-
en tidigare år. Jag blev smått 
chockad när jag hörde att jag 
skulle få 8000 kronor, själv-
klart blev jag jätteglad, berät-
tar Natalie.

Ungdomsstipendiet delas ut 
på förslag av Aleborna. Juryn 
fick i år flera förslag på just Na-
talie Johansson.

– Jag har ju varit i farten en 
del, säger hon lite förläget.

”Ohejdat” engagemang var 
det ja. Är det någon som har 
koll på ungdomssituationen 
i Ale så är det Natalie. Hon 
umgås i alla kretsar, är aktiv 

på de flesta områden. Det är 
idrott, musik och demokrati-
arbete. Två gånger i veckan är 
det fotbollsträning med Nol 
IK:s damer på Nolängen. Så 
ofta som möjligt gäller det att 
repa med bandet där hon står 
för sången och i julas var hon 
med och lade grunden för en 
ny förening, Löftet – unga ar-
rangörer.

– Vi var en grupp ungdo-
mar som undrade varför inget 
hände? Vi lovade att försö-
ka fixa en liten konsert med 
lokala band. Vi fick bra hjälp 
av fritidsledarna och plötsligt 
var det ett tjugotal ungdomar 
som var med och fixade. 

Löftet om en konsert mellan 
jul och nyår höll och Unga ar-
rangörer var flygfärdiga. Lite 
småarrangemang har det blivit 
sedan dess, men framför allt 
var Löftet – unga arrangörer, 
med och arrangerade Festival-
borg. Drygt 400 Aleungdomar 
slöt upp i Ale gymnasium på 
Valborg.

Häftigt
– Det var häftigt, men jag 
undrar varför det ska behöva gå 
ett år till nästa stora arrange-
mang. Vi borde kunna göra 
mer för ungdomar i Ale, säger 
stipendiaten målmedvetet.

Natalie om någon vet vad 
som borde göras.

– Kommunen borde se till 
att busskorten blir billiga-
re för ungdomar. Fritidskor-
tet får inte kosta skjortan när 
idén är att vi ska röra oss mellan 
fritidsgårdarna i Ale, säger hon 
bestämt.

När det gäller ungdomars 
möjlighet att påverka och ha in-
flytande i kommunen har hon 
också en klar uppfattning. Inte 
så konstigt heller, Natalie har 
suttit med i många olika demo-
kratiska forum – allt från ung-
domsråd till påverkanstorg.

– Vi är på god väg i Ale. Det 
känns som att vi håller på att 
riva murarna mellan politiker 

och ungdomar. Avståndet har 
blivit kortare och det går lätt-
tare att få svar på frågor idag. 
Idén med ett påverkans-torg 
som vi hade på Bohusskolan 
där ungdomar fick ställa poli-
tiker mot väggen var jättepo-
sitivt. Hoppas det går att vida-
reutveckla.

Demokratisjäl
Demokratisjälen är stark hos 
Natalie och därför är hon inte 
särskilt förtjust i den nya reger-
ingens planer på att förändra 
elevinflytandet i skolan.

– Det känns som om reger-
ingen vill gå 50 år tillbaka i 
tiden, istället för att gå framåt. 
Vi som går i Ale gymnasium vet 
vilken kraft det finns i undomar 
som ges ansvar. 

Natalie tillhör gruppen ung-
domar som stortrivs i Ale gym-
nasium, men hon förstår samti-
digt att det är många som inte 
söker dit.

– Det är helt naturligt, efter-
som storstan lockar och ligger 
så nära. Ale gymnasium har 
kanske somnat lite och fokuse-
rat för mycket på elevinflytan-
de och studiepass istället för att 
hitta andra mer attraktiva saker 
som kan locka ungdomar.

Okej, 8000 kronor rikare, 
vad ska du göra med stipen-
diepengarna?
– Ja du, det är nog inga större 
problem att göra av med dem. 
De kommer ganska lägligt 
innan sommaren, så det kanske 
blir en resa – eller så sparar jag 

dem till körkortet för det måste 
jag fixa när jag fyller 18.

Det är knappast någon som 
tvekar om att Natalie Johans-
son kör på för fullt i sommar.

Reimond Ardner

Se över dina försäkringar
✓ PPM val
✓ Kostnadsfri genomgång av familjens
 försäkringar.
Avsätt ca 1 timma. Du bestämmer vad som 
känns viktigast att gå igenom.
Vi träffas hos er dag/kvällstid du bestämmer!

Det trygga boendet!
Teckna villförsäkring!

Totalt värde

0705-14 89 46
0303-74 69 65

Du får Värde

Anticimex Trygghetsavtal  1000:-

Husdoktor  500:-
(Fri måleribesiktning om du bor inom 
två mils radie från en Flüggerbutik)

Brandsläckare 6 kg pulver  440:-

Brandvarnare  125:-

2.065:-

Natalie Johansson från Surte är årets ungdomsstipendiat i Ale kommun. En tjej med ett ohej-
dat engagemang i sport, musik, arrangemang och demokratifrågor.

Natalie – en tjej 
med ohejdat ohejdat 
engagemangengagemang

I SURTE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Juryns motivering:
”Natalie Johansson har med ohejdat enga-
gemang kastat sig in i såväl föreningsliv, 
kommunal fritidsgårdsverksamhet, demo-
kratiarbete och eget musikutövande. Hon 
har på alla arenor med stort mot tagit in-
itiativ till förbättringar och delaktighet 
och visat på att ungdomar vill och kan 
ta ansvar för att påverka sin livsmiljö. Att 
våra ifrågasätta och skapa utrymme för 
ungas plats i samhället är att vara ett gott 
föredöme för andra ungdomar till att följa 
med i utvecklingen av vårt samhälle.”


