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NÖDINGE. Ale kommun 
har ett utbrett interna-
tionellt utbyte.

I april var en grupp 
Aleungdomar med 
funktionshinder i Ita-
lien på besök och nu 
var det omvänd ord-
ning.

– Ungdomar med 
funktionshinder måste 
också få en chans att 
delta i internationella 
utbyten. För dem blir 
det väldigt stort och 
betydelsefullt i livet, 
säger utvecklingschef, 
Joachim Wever.

Ale kommun bedriver många 
internationella utbytespro-
jekt. Det sker på olika nivåer, 
allt från kommunledning till 
verksamhetspersonal och 
elever i grundskolan. I april 
fick en ny målgrupp ta aktiv 
del av ett europeiskt utbyte. 
En grupp Aleungdomar med 
funktionshinder, personal 
och politiker besökte Cece-
natico nära Rimini och i Ales 
vänort Bertinoro.

– Det är viktigt att unga 
med funktionshinder är med 
i utbyten med andra länder 
och att de får utveckla en 
känsla för det europeiska 
medborgarskapet. Män-
niskor med funktionshin-

der spelar en aktiv roll i 
Europa idag och är med om 
att påverka Europas fram-
tid, säger Joachim Wever, 
utvecklingschef på vård- och 
omsorgsförvaltningen.

Omvänd ordning
Nu var det omvänd ordning 
och i oktober gästades Ale 
av tio italienska ungdomar 
och deras åtta ledare, bland 
dem Cecenaticos borgmäs-
tare Nivardo Panzavolta. 
Under utbytet besöktes de 
öppna verksamheterna för 

funktionshindrade, Ales 
Vikingagård, Liseberg och 
FUB i Ale.

– Fokus ligger hela tiden 
på att ungdomar ska utbyta 
erfarenheter. Vi har med oss 
en tolk, men ungdomarna 
utvecklar snabbt sin för-
måga att kommunicera på 
olika sätt och talar även en 
del engelska, säger Joachim 
Wever som menar att utbytet 
är väldigt meningsfullt.

Ett grundtema är att del-
tagarna ska lära av varandra 
och upptäcka kulturella skill-

nader och likheter. Besöket 
har varit efterlängtat.

– Våra Aleungdomar har 
sett fram 
e m o t 
d e s s a 
d a g a r 
och för-
b e r e t t 
sig noga. 
De har 
växt som 
männis-
kor tack 
vare det här utbytet. Det var 
med stolthet de visade att de 
bland annat jobbar för Volvo, 

vilket imponerade på de ita-
lienska vännerna, berättar 
Wever.

Tydliga svar
Lokaltidningen fick vara 
med när kommunstyrelsens 
ordförande, Jarl Karls-
son (s) träffade Cecenaticos 
borgmästare, Nivardo Pan-
zavolta, och dennes delega-

tion. På 
f r å g a n 
om vad 
de har att 
lära av 
varandra 
gavs tyd-
liga svar.

– De 
är väldigt 
d u k t i g a 

när det gäller kooperativa 
verksamheter. Den traditio-
nen har fallit tillbaka i Sve-

rige och vi kan hämta mycket 
inspiration från deras arbets-
sätt i Cecenatico, säger Jarl 
Karlsson.

Borgmästaren var oerhört 
imponerad av Ales organisa-
tion och verksamhetsperso-
nalens förmåga att ge ungdo-
marna ansvar.

– Det finns en övergri-
pande organisation och 
kontroll som gör att ingen 
hamnar utanför. Vi märker 
också att ni har en annan atti-
tyd och ett utbrett medvetet 
tänk för det sociala omhän-
dertagandet. Ni har en annan 
värdering och tänker inte så 
mycket som vi på vinstmaxi-
mering. Jag tror alla kommer 
att minnas den här resan med 
välbehag, avslutade han.

Utbyte – någonting för alla
– Italienska ungdomar med funktionshinder gästade Ale
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Utbytet mellan funktionshindrade ungdomar i Cecenatico och Ale handlade bland annat om 
att utbyta kulturella erfarenheter. Ale Vikingagård var ett givet besöksmål.
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Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (s) fick motta-
ga en gåva av Cecenaticos borgmästare, Nivardo Panzavolta.
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Det är viktigt att unga med 
funktionshinder är med i utby-
ten med andra länder och att de 
får utveckla en känsla för det 
europeiska medborgarskapet.

Joachim Wever

KUNGÖRELSE
Samråd om planprogram för utvidgning av Nödinge golfbana 
till 18 hål samt utbyggnad av bostadsbebyggelse inom Södra 
Backa och vid Bräckans väg 

Planprogrammet ställs ut för granskning under tiden 22 oktober–21 
november 2008. 

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för 
utvidgning av den befintliga golfbanan till 18 hål samt utbyggnad av 
bostadsbebyggelse inom Backaområdets södra del samt vid Bräckans 
väg i Nödinge.

Området omfattar åkermark, gokartbana och närmast angränsande 
skogspartier söder och sydväst om befintlig golfbana. Planområdet 
omfattar också i mindre omfattning åker och skogsmark i anslutning till 
Bräckans väg. 

Under samrådstiden finns planprogrammet utställt för granskning i 
kommunhuset, Samhällsplaneringsavdelningen, Ledetvägen 6 i Alafors, 
vardagar kl 13.00–16.00 och tisdagar från kl 13.00–18.00 samt vid kom-
munens medborgarkontor i Nödinge. Programmet finns även på Ale 
kommuns webbplats: www.ale.se, Bo & Bygga, Planprogram, Pågående 
planprogram.

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och 
påverkan inbjuder kommunen till samrådsmöte om planprogrammet. 
Samrådsmötet hålls den 5 november 2008 kl 19.00 i Nödinge För-
samlingshem (Gamla Kilandavägen 17, Nödinge).

Synpunkter på planprogrammet kan framföras skriftligt senast den 
21 november 2008 till Samhällsplaneringsavdelningen, Ale kommun, 
449 80 Alafors. 

Frågor kring planprogrammet kan besvaras av Ann-Marie Carlsson, 
översiktsplanerare, på tfn 0303 33 03 25.
Samhällsplaneringsavdelningen

LE KOMMUNA

Välkommen att
trygghetsvandra 
Känner du dig trygg och säker i Älvängen? Vad är du nöjd med i 
Älvängen och vad skulle kunna bli bättre? Ta chansen att framföra dina 
synpunkter och ta del av andras. Kom med och trygghetsvandra!

Torsdag 30 okt kl 18.30 i Älvängens Aktivitetshus
Vi börjar med en gemensam fi ka och en presentation om medverkande 
och arrangörer.

Promenaden
Vi vandrar vi en runda genom Älvängen tillsammans och tittar på hur 
omgivningen ser ut. Hur är belysningen? Kan man komma fram med 
rullstol och barnvagn? Vad är vackert och vad är vi stolta över? Efter 
vandringen samlas vi i Aktivitetshuset för ännu en kopp kaffe och
för att sammanställa vad vi varit med om. Konkreta idéer och förslag 
kommer att skickas vidare till berörda politiker och kommunala 
förvaltningar.

Gratis refl exvästar delas ut så länge lagret räcker!
Missa inte denna möjlighet att påverka trivseln och tryggheten i 
Älvängen. Kontakt: Lotti Klug Brotts- och säkerhetshandläggare 
0303-33 01 21.


