
I veckan var det avstamp för en om-
fattande ungdomsenkät, kallad Lupp 
2007. En undersökning som Ale 

kommun gör i samarbete med Ungdoms-
stryrelsen. Frågorna är noggrant genom-
tänkta och resultatet ska senare gå att ana-
lysera på alla håll.  Enkäten behandlar allt 
som rör tonåringar och de svarande får 
möjlighet att tydligt markera vad de tycker 
fungerar bra och mindre bra. Det hand-
lar om inflytande, möjligheten att påverka 
i skolan och på fritiden. Det handlar också 
om vanor, inställning till droger, diskrimi-
nering och så vidare.

Det är ett bra initiativ, 
men jag kan inte låta bli 
att småle åt det faktum att 
vi skriver 2007 när kom-
munen slås av idén att vi 
kanske ska fråga ungdo-
marna hur de ser på vår 
verksamhet. Vi kanske rent 
av ska fråga hur de ser på 
sin situation i samhället.  
Och vi kanske ska ta re-
sultatet på allvar! Det är självklart lite över-
drivet från min sida. Jag vet att det alltid har 
funnits en bra dialog med Ales ungdomar. Vi 
har till skillnad från många andra kommuner 
både ungdomsfullmäktige, ungdomsråd, en 
lokal gymnasiestyrelse, påverkanstorg och så 
vidare. Men det är en sak att ha dessa funk-
tioner – en annan att ge dem förtroende och 
mandat. Om det sedan skulle vara en nyhet 
att resultatet av undersökningen ska tas på 
allvar kan man alltid undra vad syftet har varit 
med de andra enkäterna? 

För 16 år sedan fick jag i uppdrag av Ale 
kommun att sammanställa resultatet av en 
större enkätundersökning som gjorts bland 
högstadieelever. Jag tittade för skoj skull 
igenom mina slutsatser innan jag satte mig 
vid tangentbordet ikväll. Jag smålog igen. 
Jag är nämligen övertygad om att årets ung-
domsenkät kommer att få i princip samma 
resultat. Slutsatsen kommer troligtvis, precis 
som förra gången att vara, "ge oss en mötes-
plats, en träffpunkt, någonstans att vara när 

fritidsgården känns barnslig".
Jag tror inte på några revolutionära upp-

täckter. Ungdomar må i vissa fall vara lite 
omständiga, men det är en tämligen enkel ka-
tegori människor att förstå. Vad vi måste lära 
oss förstå – och komma ihåg från oss själva – 
är att tonåringar är paradoxala. Ena stunden 
vill de vara för sig själva, utan vuxen inbland-
ning. I nästa andetag vill de ha all stöttning 
och tänkbar hjälp från vuxna vänner.

Det är klokt att göra en ordentlig och ve-
tenskapligt säkerställd undersökning av ung-
domars behov i Ale. Då finns det något att 

luta sig mot när åtgärder-
na ska diskuteras. Däre-
mot får vi inte tro att det 
kommer några sensatio-
nella slutsatser. Istället får 
kommunen vara beredd 
att genomföra något eller 
några av de önskemål som 
målgruppen har gapat om 
de senaste 30 åren. Det är 
dags för ett ungdomens 
hus – inte bara öppet 

dygnet runt – utan också året runt. Vi måste 
ge dem en plats i samhället, varför inte ett hus 
där ungdomar kan träffas på sina villkor.

Vi var på väg 1991. Enkätundersökningen 
för 16 år sedan talade ett tydligt språk. Ung-
domar ville ha en myndig träffpunkt efter fri-
tidsgården. Vi fick ett generöst bidrag från 
Statens ungdomsråd för att bygga om Älvä-
gens Folkets Hus. Det var en alltför vågad 
idé. Generationsklyftan var svår att över-
brygga och i efterhand var det väl tur. Folkets 
Hus och ungdomens hus ska 
nog leva skilda liv.
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Ännu en utredning – men 
denna gång på allvar

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

BED & BREAKFAST BED & BREAKFAST 
POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

Boka bord!
26 oktober

Vis & allsångskväll med 
Daniel & Anette

Var ute i tid! Boka ditt julbord NU

Den 17 oktober har vi stängt
både kontor och fastighetsexpeditioner på grund av utbildning. 

Vid akuta fel under dagen, kontakta SOS Alarm på 031-334 10 45.

Trevlig höst, alla Alebor!

önskar Alebyggen

Besök oss 
på webben: 
alebyggen.se

ÄlvängenÄlvängen
Semestern är framfl yttad en 

vecka så vi har stängt 
fr.o.m. 22/10 t.o.m. 27/10

Välkommen åter!

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

89:an JUSSEMULLE
Nu har vi öppnat!
Brasved • Vedbriketter

Pellets • Förbrukningsart. såsom 
omslagspapper kem. tek. m.m.

Öppet Tis-Fre 11-18, Lördag 10-14
Göteborgsvägen 89

Älvängen  tel. 0735-71 38 16

Neova
Villapellets

En pall = Fritt hemkört
Tel. 0520-66 05 57 eller 0736-78 74 34

AL Service & Försäljning AB
20.00

VÄSTKUSTKÖK I ALE

Ring Mats 070-410 92 00
 0303-74 23 00

Vi har en liten utställning hos Platt Johan i Älvängen
www.vastkustkok.com

Nya köksluckor och 
bänkskivor i höst?

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Skrek den tredje
Söndag 14/10 kl 15.00

Matiné.  Entré 60 kr.

Påminnelse

Söndag 14/10 kl 18.00
Med Martina Haag, Nikolaj 

Coster-Waldau och Ellen Mattsson
Entré 70 kr. Barntillåten.

Underbar och 
älskad av alla

På smällen
Söndag 21/10 

kl 18.00
Entré 70 kr. Från 7 år

Alison Scott 
(Heigl) har 
precis fått sin 
stora chans att 
äntligen bli 
programledare.
För att fira 
det nya jobbet 
går hon ut en 
helkväll på 
nattklubb.

Hon stöter på den harschrökande 
slackern Ben Stones (Rogen) och 
tycke uppstår.

>>Det är dags för ett ung-
domens hus – inte bara 

öppet dygnet runt – utan 
också året runt. 

Vi måste ge dem en plats i 
samhället.<<


