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ALAFORS. PRO Ale 
Norras trivselträff gick 
i modets tecken.

Mannekänger från 
föreningen visade upp 
höstens och vinterns 
trendigaste kläder.

Ett 70-tal medlem-
mar fanns på plats i 
Medborgarhuset för att 
ta del av den festliga 
modevisningen.

Vädret ute påminde om höst-
rusk och den annalkande vin-
tern. Därför var temat för 
PRO Ale Norras trivselträff 
passande. Tre damer och två 
herrar ur föreningen agera-
de mannekänger och visade 
upp kläder från Senior Shop. 
Ett mycket uppskattat inslag 
och en hel del tog chansen att 
förnya sin garderob.

– Senior Shop har sitt ur-
sprung i Sverige, men vi finns 
även i Norge och Danmark. 
Från början grundade sig af-
färsidén på att åka ut till vård-
hem och dylikt, alltså till äldre 
personer som själva hade svårt 
att ta sig till butik. På senare 
år har verksamheten bred-
dats och nu arbetar vi mycket 
mot föreningslivet. Vi besö-
ker pensionärsorganisatio-
ner, handikappföreningar och 
så vidare. Det kostar inget att 
anlita oss, säger Lina Jerle-

bo som själv intog rollen som 
konferencier under modevis-
ningen.

– Oftast använder vi oss av 
mannekänger från den fören-
ing som vi besöker. De brukar 
bjuda på sig själva och publi-
ken uppskattar det, säger Lina 
Jerlebo.

Såväl lediga fritidsplagg 
som festfina kläder visa-
des upp denna eftermiddag. 
Under tiden som manne-
kängerna vandrade runt i sa-
longen beskrev Lina Jerlebo 
de olika munderingarna i färg 
och form.

– Senior Shop tar fram 
två kollektioner per år, vår/
sommar och höst/vinter. Vi 
följer modets svängar, dock 
inte ytterligheterna. Den 

äldre genera-
tionen upp-
skattar de 
storlekar och 
de modeller 
som vi har 
att erbjuda, 
säger Lina 
Jerlebo.
Hur är klä-
dintresset 
bland seni-
orer?

– Det är 
stort. Nu har 

vi dessutom 40-talisterna på 
ingång som är väldigt intres-
serade av kläder och mode. 
Numera köper vi kläder för 
att förnya oss, tidigare så slet 
många ut sina plagg.

Trivselträffen i Medbor-
garhuset avslutades med kaf-
feservering och lotteridrag-
ning.

Åke Johansson visade vilket mode som gäller för herrarna i 
höst.

De kvinnliga mannekängerna, Gittan, Barbro och Eva, fick 
mottaga publikens applåder efter torsdagens modevisning 
med PRO Ale Norra.

I MEDBORGARHUSET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

PRO Ale Norra bjöd på modevisningmodevisning

Lina Jerlebo från Senior Shop agerade kon-
ferencier under modevisningen i Medborgar-
huset.

Vad vill och hur mår ungdo-
mar i Ale? Med en genom-
tänkt enkät bland en mål-
grupp tonårigar hoppas kom-

munen få svar på 
en stor mängd 
frågor som rör 
ungdomars situ-
ation i samhället. 
Det handlar om 
allt som rör fritid, 
skola, politik, in-
flytande, trygg-
het, hälsa, arbete 
och framtid. En-
käten går under 
namnet Lupp 
2007 och genom-
förs i många av 
landets kommu-
ner.

– Syftet är att 
får en bättre upp-
fattning om hur 
våra ungdomar 
mår och ser på 
sin tillvaro. Trivs 
de på fritidsgår-

den? Känner de sig delaktiga 
i skolan? frågar Sven Niel-
sen, undomslots i Ale.

Resultatet kommer inte att 
bli en hyllvärmare, utan ska 
öppna dörrar för framtiden.

– Jag hoppas att det här ska 
bli ett bra underlag för att om-
forma delar av våra verksam-
heter. Vi måste inse att sam-
hället förändras och nu gäller 
det att hänga med. Luppen 
kommer tala om hur ungdo-
marna vill att vi arbetar med 
dem, säger Thomas Berg-
gren, som leder det drogfö-
rebyggande arbetet.

Omfattande
Magnus Björkström, utre-
dare hos Ungdomsstyrelsen, 
informerade om enkätens 
upplägg.

– Det är en väldigt omfat-
tande undersökning som kan 
ta upp emot en timme att be-
svara, därför är det viktigt att 
eleverna ges möjlighet att 

svara under lektionstid. En 
del frågor och områden kan 
dessutom behöva en genom-
gång för att alla ska förstå.

I Ale kommun kommer 
äldre elever att förevisa för 
de yngre. Barn och fritids-
programmets tvåor kommer 
till exempel att gästa Kyrkby-
skolans åttor i vecka 42 för att 
hjälpa till.

– Då har de själva besvarat 
frågorna och vet vad det hand-
lar om. Vi tror på konceptet 
att låta ungdomar vara delak-
tiga och stötta varandra, säger 
Thomas Berggren.

Chans att påverka
Enkäten besvaras på nätet 

och analysen ska vara klar 
lagom till årsskiftet. De gym-
nasieelever som går andra året 
– fast inte i Ale gymnasium – 
kommer att få enkäten hem-
skickad i pappersform.

– Det är väldigt viktigt att 
de förstår vikten av att med-
verka. På samma sätt kommer 
gymnasieelever i Ale som bor 
utanför kommunen också få 
svara på enkäten. Det är in-
tressant att jämföra om det 
finns någon skillnad mellan 
de som bor i Ale och de som 
bor utanför, säger Ale gym-
nasiums samordnare, Micha-
el Svensson, som också be-
tonade att det viktiga arbetet 
börjar när analysen är klar.

– Det är då resultatet ska 

leda till praktisk verksamhet.
Med andra ord har Aleung-

domar en gyllene chans att på-
verka sin situation genom att 
delta i undersökningen. Ung-
domsfullmäktige, lokal skol-
styrelse, elevråd och ung-
domsråd i all ära. Det här är 
första gången på över 15 år 
som en större grupp ungdo-
mar setts under luppen och får 
tycka till.

Ungdomars vardag under luppen
– Stor enkät genomförs i Ale

Fredag 5 oktober

Plånboksstölder
I samband med en tillställning 
i en samlingslokal i Surte blir 
fyra festdeltagare bestulna på 
sina plånböcker.

Lördag 6 oktober

Misshandel
Relationsbetingat våld i 
Nödinge. Polisen tar upp en 
anmälan och en motanmälan 
om misshandel.

Målsägande blir av med sin 
handväska i samband med 
en danstillställning i Medbor-
garhuset, Alafors. Två män i 
20-årsåldern misstänks ligga 
bakom brottet.

Söndag 7 oktober

Blodig man
Tidig söndagsmorgon sker en 
misshandel vid en busshåll-
plats i Älvängen. En polispa-
trull anträffar en blodig man 
som dock inte kan ge någon 
information om händelseför-
loppet.

Anmälan om ringa misshan-
del i Skepplanda. Ärendet är 
relationsbetingat.

På ett vårdhem i Skepplanda 
blir en anställd bestulen på 
värdesaker som hon förvarar 
på ett olåst kontor.

Måndag 8 oktober

Dryckestjuvar
Inbrott i Skepplanda simhall. 
Läskedryck tillgrips.

En 14-årig elev på Bohussko-
lan misshandlas av en ett år 
äldre elev. Anmälan blir ett fall 
för sociala.

Tisdag 9 oktober

Märkesförfalskning
En förare stoppas i Surte sedan 
han manipulerat med kontroll-
märket på sitt fordon. Brot-
tet rubriceras som märkesför-
falskning.

Inbrott i en byggarbetsbod i 
Nödinge. Elektriska verktyg för 
ett större värde tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 5/10 – 11/10: 49. Av 
dessa är elva bilinbrott och 
fyra skadegörelser.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Ale Torg 12
Nödinge
0303-97790
nordea.se

Låna klokt till vad du vill
Ett lån i butik kan bli dyrare än du tror. Låna hos oss istället.

Det är enkelt och tar inte lång tid. Prata med oss!

A
Ale Torg 12
Nödinge
0303-97790
nordea.se

Gör det möjligt
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Sven Nielsen, ungdomslots 
i Ale.

UTREDARE 1991

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. I samverkan med Ungdomsstyrelsen 
genomför Ale kommun nu en omfattande enkät för 
att kartlägga hur ungdomar ser på sin vardag.

Enkäten vänder sig i år till elever i årskurs 8 och 
de som går andra året i gymnasiet.

– Det här en viktig insats och resultatet kommer 
vi att ta på allvar, lovade kommunalråd Jan Skog 
(m) på veckans introduktionsmöte.

Magnus Björkström, utredare för Ungdomssty-
relsen, höll föredrag om ungdomsenkäten Luppen 
som elever i årskurs åtta och andra året i gymna-
siet får besvara inom kort.


