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ALAFORS. Hur ser ung-
domssituationen ut i 
Alafors?

Det var temat för 
tisdagskvällens ortsut-
vecklingsmöte i Med-
borgarhuset.

Uppslutningen gick 
inte att klaga på, men 
dessvärre uteblev för-
äldrarna.

Av de 50-talet personer som 
kom för att dels få informa-
tion, dels framföra sina åsik-
ter om de problem som upp-
levs i Alafors, var medelåldern 
hög. Flertalet av besökarna 
till ortsutvecklingsmötet var 
pensionärer och endast några 
fåtal föräldrar med barn i ton-
åren.

Rubriken hade utlysts med 
anledning av den senaste 
tidens skadegörelse. Vanda-
liserade busskurer och klot-
ter tillhör numera vardagen. 
Alaforsborna har också de 
senaste årens brandtillbud i 

färskt minne, Furulundspar-
kens rotunda och Furustu-
gan som eldhärjades och to-
talförstördes i våras. Temat 
för mötet aktualiserades yt-
terligare då en caterpiller för 
tre miljoner kronor gick upp 
i rök föregående helg.

Många på plats
Presidiet, med mötesord-
förande Thor Eliasson i 
spetsen, hälsade särskilt väl-
kommen till de inbjudna gäs-
terna. Elisabeth Persson, 
Ale Fritid, Camilla Kauf-
feldt och Ingvald Lind-
ström, rektor på Himlasko-
lan respektive Ahlafors Fria 
Skola, Ralph Bjarnesund, 
NTF Väst, Eje Engstrand, 
ordförande i Barn- och ung-
domsnämnden, samt kom-
munens trafikingenjörer 
Kenneth Gustavsson och 
Sara Johansson fanns alla 
på plats för att var och en ge 
sin syn av den rådande ung-
domssituationen.

– Vi hade även bjudit in 

Polisen samt Västtrafik, men 
dessa hade tyvärr inga repre-
sentanter att skicka, upplyste 
Thor Eliasson.

Elisabeth Persson var först 
ut att informera utifrån sin 
roll som fritidsledare. Hon 
berättade att fritidsgården, 
som är belägen på Himla-
skolan, håller öppet varje 
måndag-tisdag samt varan-
nan fredag.

– Jag vill påstå att merpar-
ten av ungdomarna i Alafors 
har en hög rättspatos. Det är 
några fåtal som inte har det. 
Vi får dock inte dra alla ung-
domar över en och samma 
kam, för så är det inte. En 
del bränder och andra in-
brott som har skett i samhäl-
let har klarats upp med ung-
domars hjälp, betonade Eli-
sabeth Persson och berätta-
de vidare om det utmärkta 
samarbete som finns mellan 
skola, sociala, polis och fritid 
(SSPF).

– Här tar vi tag i begynnan-
de eller pågående problema-

tik som vi känner till. Kon-
takten som vi har med poli-
sens ungdomsenhet i Ange-
red är kanon.

Måste hjälpas åt
Elisabeth Persson betonade 
hur viktigt det är med vuxen-
närvaro i samhället på kvällar 
och helger och att ungdomar-
na faktiskt uppskattar det.

– Vi måste hjälpas åt. Vi har 
fantastiska nattvandrare, men 
de kan heller aldrig ersätta 
föräldraskapet, underströk 
Persson och uppmanade alla 
i salongen att höra av sig till 
skolpersonal, Ale Fritid eller 
polisen om de ser något som 
kan vara av intresse.

– Man måste våga se! Slut-
ligen vill jag säga att jag har 
en väldigt stark tilltro till våra 
ungdomar.

Rektorerna Camilla Kauf-
feldt och Ingvald Lindström 
fyllde i mycket av det som Eli-
sabeth Persson sagt och väl-
komnade dialogen, inte bara 
med föräldrar, utan även med 
den äldre generationen.

Något som tydligt upprör 
ortsborna är det ständi-
ga busåkandet med trimma-
de mopeder. Klagomålen var 

många och några mötesdel-
tagare suckade av uppgiven-
het.

– Ansvaret vilar på föräld-
rarna. Det är på tok för många 
föräldrar som hjälper sina 
tonår-
ingar att 
trimma 
mopeden. 
Det är an-
svarslöst 
och för-
enat med 
livsfara. 
Vi har all-
deles för många dödsolyckor 
och svårt skadade som sätts i 
samband med mopedolyck-
or, förklarade Ralph Bjarne-
sund.

– Vi från NTF kommer 
gärna ut kostnadsfritt till sko-
lorna och informerar på för-
äldramöten. Det kan vara en 
möjlig väg.

Upplysningsvis kan en 
trimmad moped leda till in-
draget körkort för förälder.

Nya mötesplatser
På tanken om att öppna upp 
nya mötesplatser för de ung-
domar som inte är aktiva i 
föreningslivet kom Thore 

Skånberg, ordförande i 
Ahlafors IF, med ett förslag 
som anammades av försam-
lingen.

– Som ett försök skulle 
vi kunna öppna upp klubb-

stugan på 
Sjöval-
len under 
fredags- 
och lör-
dagskväl-
lar, för-
utsatt att 
det finns 
ett föräld-

raengagemang som kan åta 
sig ansvaret. Där skulle man 
kunna spela biljard, bord-
tennis, ha filmvisning fören-
at med caféverksamhet. Med 
den nya gång- och cykelba-
nan som invigs i slutet av no-
vember förbättras dessutom 
tillgängligheten till Sjöval-
len, menade Skånberg.

På nästa ortsutvecklings-
möte till våren bestämdes att 
fortsätta på samma inslag-
na tema, men att då bjuda in 
språkrör från ungdomarna. 
En god idé!

Ungdomstema på ortsmötet i Alaforsortsmötet i Alafors
– Men var fanns föräldrarna?

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka 
och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. 
Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 
13 medlemskommuner, däribland Ale. Målsättning-
en är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög 
sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.

Du är välkommen att 
kontakta Stina Jernhed på 
telefon 031-61 56 12, 
stina.jernhed@businessregion.se 
eller Jerry Brattåsen 0303-330277 
för information. Anmälan senast 
31 oktober till Stina Jernhed

Ralph Bjarnesund, NTF Väst, pratade om mopeder i samband med ortsutvecklingsmötet i 
Alafors.

LEDIGA TJÄNSTER

Som ett försök skulle vi kunna 
öppna upp klubbstugan på Sjöval-
len under fredags- och lördags-

kvällar, förutsatt att det finns ett 
föräldraengagemang som kan åta 

sig ansvaret.
Thore Skånberg, ordförande i Ahlafors IF

Vi söker habiliteringspersonal
Verksamheten är inne i ett expansivt skede och vi söker omgående habiliteringspersonal 
till särskilt boende för vuxna personer i Lödöse

Se Solhaga bys hemsida www.solhagaby.se 
eller kontakta Personalchef Claes Holmenäs 0520-47 47 93 alt 0707-98 13 67.

Solhaga by bedriver LSS- verksamhet; boendestöd för barn, ungdomar och vuxna samt dagverksamhet. Verksamheten 
vänder sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar, autismspektrumtillstånd och personer med 
vuxenhjärnskador. Vi har verksamheter i Lilla Edet, Ale, Lerum och Göteborg. 
Solhaga by ingår i Solhagagruppen som är ett omsorgsföretag med uttalad kvalitetsprofi l. Vi bedriver idag 
verksamheter i Mälardalen, Västra Götaland och Skåne för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, 
framförallt inom LSS-området.
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