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NÖDINGE. Surte IS 
IBK, Ale IBF och Nol 
IK har bestämt sig för 
att göra en gemensam 
aktion mot droger.

Per Lifvengren har 
bjudits in till en före-
läsning i Ale gymna-
sium torsdagen den 13 
november.

– Det känns väldigt 
bra när föreningsli-
vet söker kontakt och 
tar initiativet till ett 
sådant här arrang-
emang, säger Thomas 
Berggren på Vakna.

Per Lifvengren är ingalun-
da någon ny bekantskap för 
Ale kommun. Vakna enga-
gerade honom under en stor 
skolproduktion åren 2006-07 
med ett flertal föreläsningar 
för ungdomar och föräldrar.

– Vi har väldigt goda er-
farenheter av Per. Det gäller 
dock att hela tiden arbeta 
aktivt med frågor som rör 
droger, det kommer ständigt 
nya ungdomar och föräld-
rar som behöver ta del av in-
formationen, säger Thomas 
Berggren.

Kul med idéer
När Peter Sandblom, ung-
domsledare i Surte IS IBK, 
hörde av sig och berättade om 

sina intentioner att knyta upp 
Per Lifvengren till en föreläs-
ning i Ale gymnasium blev 
Thomas Berggren glad.

– Det är så himla kul när 
föreningarna själva kommer 
med idéer och visar sitt en-
gagemang. Jag vet också hur 
viktigt föreningslivet är för 

kommunen. Utan alla dessa 
ideella krafter som bryr sig 
om våra barn och ungdomar 
skulle vi stå oss slätt, säger 
Thomas Berggren.

Vet vad droger innebär
Peter Sandblom vet själv vad 
droger innebär och han är 

orolig för den utveckling han 
ser i samhället.

– Jag ser problemen som 
finns i Ale. Problemet är ofta 
de ungdomar som står utan-
för föreningslivet och som 
inte har någonstans att ta 
vägen. För en tid sedan fick 
jag rapporter från nattvand-

rare om att de kommit i kon-
takt med 12-åriga tjejer som 
var berusade, säger Peter 
Sandblom.

– Det är för jäkligt och 
inte något som vi stilla kan 
acceptera. Vad gör föräldrar-
na? Vad gör kommunen? Det 
är frågor som jag ställer mig, 

säger Sandblom.
Samtidigt som förening-

arna vill ta sitt ansvar kräver 
de också att kommunen ger 
dem de verktyg som krävs. 
Bristen på inomhushallar är 
något som ofta lyfts fram.

– Jag kan bara ta vårt P96-
97-lag som ett exempel. Vi är 
30 killar som måste ha en full-
stor hall att träna i, det går 
inte med en liten gymnas-
tiksal. Ska vi få fler barn och 
ungdomar involverade i för-
eningslivet måste det också 
finnas möjligheter till det, 
säger Peter Sandblom.

Först till kvarn
Till föreläsningen med Per 
Lifvengren sker ingen bil-
jettförsäljning, det är först 
till kvarn som gäller.

– Det finns 280 platser i 
Ale gymnasiums teatersa-
long. Vi hoppas på en bland-
ning i publiken. Det här är 
ett utmärkt tillfälle, kost-
nadsfritt dessutom, att som 
ungdom och vuxen få lära sig 
mer om droger och hur verk-
ligheten ser ut idag. Föreläs-
ningen vänder sig från 13 och 
uppåt, avslutar Johanna Kin-
nander i Nol IK.

Vaket samarbete mot droger
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Thomas Berggren från Vakna tillsammans med representanter från de tre föreningar i Ale som tagit initiativ till en infor-
mationskväll om droger med före detta missbrukaren Per Lifvengren. Från vänster Cecilia Revelle, Ale IBF, Peter Sandblom 
Surte IS IBK, Johanna Kinnander, Nol IK och Eva Frii. Föreläsningen äger rum i Ale gymnasium torsdagen den 13 november.

– Aleföreningar i gemensam aktion
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