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Rymlig, kostnadseffektiv

       miljöbil0,45
l/mil*

Opel Corsa 1.3 CDTI Enjoy (75hk) -09
EcoFLEX 

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. *Bränsleförbr 
4,5 l/100 km. CO2 119 g/km. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

 Från129 200 kr
Köp till Populärpaketet: CD-radio med MP3, Infodisplay, 
AC luftkonditionering, Eluppvärmd läderratt.

Endast 7 900 kr

DESSUTOM:10 000 KRSTATLIG MILJÖ-BILSPREMIE!

ALAFORS. Flertalet av 
kommunens ungdomar 
ser ljust på framtiden.

Det har konstaterats 
i Lupp -07 som har 
tagit pulsen på unga i 
Ale kommun.

I förra veckan pre-
senterades resultatet 
i undersökningen för 
högstadieeleverna på 
Ahlafors Fria Skola, 
som dessutom förära-
des en demokratipeng 
på 10 000 kronor.

643 killar och tjejer i Ales skolår 
8 och årskurs 2 på gymnasiet be-
svarade i november 2007 en stor 
enkät med nästan 200 frågor om 
inflytande och lokal demokra-
ti, skola, fritid, trygghet, hälsa, 
arbete och framtid. Enkäten 
kallas Lupp, lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken, och är 
utvecklad av statliga Ungdoms-
styrelsen.

– Senast kommunen frågade 
ungdomarna hur de mådde och 
kände var 1993, så det var verk-
ligen dags nu, säger Thomas 
Berggren från Rådet för Trygg-
het och Hälsa.

I tisdags presenterades re-
sultatet av undersökningen för 
högstadieeleverna på Ahlafors 
Fria Skola. Thomas Berggren 
hade sällskap av en handfull 
kommunala tjänstemän, som 

på ett eller annat sätt varit del-
aktiga med sammanställningen 
av Lupp-statistiken.

– Resultatet av enkäten är 
sammanställd i en rapport som 
är tänkt att fungera som ett un-
derlag för beslut i ungdomsfrå-
gor för politiker och tjänstemän 
i Ale kommun. Den kan också 
användas som arbetsmaterial 
i skolarbete både i grundsko-
lan och i gymnasiet. Även all-
mänheten kan finna det intres-
sent att sätta sig in i hur ungdo-
mar har det i vår kommun, säger 
Daniel William-Olsson.

Friskolans elever fick ta del 
av några exempel ur undersök-
ningen, bland annat hur ungdo-
marna uppfattar skolan.

– De flesta är nöjda. Däre-
mot kan vi se att många ung-
domar vill ha mer att säga till 
om när det gäller bamba, men 
att det är det område som man 
får bestämma minst om. Resul-
tatet visar också på att ungdo-
mar efterlyser fler mötesplatser 
så som fritidsgårdar och caféer, 
säger Daniel William-Olsson.

Negativt är att en av tio till-
frågade ungdomar uppgav att de 
hade blivit bestulna under det 
senaste halvåret.

– Det är ett jättestort pro-
blem som vi inte får blunda för, 
säger Daniel.

Gällande ungdomars hälsa är 
resultatet att de flesta ungdomar 
anser sig må bra. Flertalet ser 

också ljust på framtiden.
– En av tjugo mår dåligt. Vi 

har kunnat konstatera att dub-
belt så många tjejer som killar 
upplever att de har ont i magen 
och känner sig stressade.

På flera punkter skiljer sig 
Ales ungdomar från unga i Sve-
rige som helhet. Några exem-
pel:

• Ales ungdomar oroas mer 
av kriminalitet.

• Ales ungdomar tycker i 
högre utsträckning att skolan 
agerar när elever mobbar var-
andra.

• Ales ungdomar använder 
mindre nikotin.

I samband med tisdagens 
Lupp-presentation passade Ale 
kommun, genom vikarierande 
kommunalrådet Elaine Björk-
man (s), på att dela ut en demo-
kratipeng på 10 000 kronor till 
Ahlafors Fria Skola.

– En sådan här demokrati-
peng kommer att delas ut till 
samtliga skolor i kommunen, 
förklarar Thomas Berggren.

– Pengarna ska stimulera till 
att utveckla demokratin på res-
pektive skola. Det är eleverna 
tillsammans med personalen 
som ska bestämma vad peng-
arna ska användas till, betonar 
Berggren.

Vad Ahlafors Fria Skola ska 

göra med sina 10 000 kronor 
är inte bestämt, men eleverna 
kom omedelbart med kreativa 
förslag.

– Jag tycker att vi ska köpa in 
saker till skolgården eller ordna 
till ett uppehållsrum med café, 
ansåg Elin Jepsen.

Rektorn Ingvald Lindström 
funderade en stund innan han 
levererade sin uppfattning i 
frågan.

– Det bästa måste vara att 
köpa tre årskort till ÖIS.

Rektorn lär knappast få gehör 
för sitt förslag om beslutet ska 
fattas i demokratisk anda….

FOTNOT. Enkäten besvarades av 367 
elever på högstadiets årskurs 8 (svars-
frekvens 86 procent) och 276 elever på 
gymnasiet årskurs 2 (svarsfrekvens 66 
procent).

JONAS ANDERSSON

Ungdomarna ser ljust på framtiden
– Fjolårets Lupp-undersökning presenterad

Sven Nielsen och Thomas Berggren var med och presenterade resultatet av Lupp -07 för högstadieeleverna på Ahlafors Fria 
Skola i tisdags. Medverkade gjorde även vikarierande kommunalrådet Elaine Björkman, som delade ut en demokratipeng på 
10 000 kronor till elevrådets ordförande Rebecka Konradsson.

Här ser vi Ida Gillström, Elin Jepsen, Johanna Riess och Ce-
cilia Holmdahl ta del av rapporten.

DIERAS BYGG
WWW.ALLTINOMBYGG.COM

Vi utför de fl esta tjänster 
inom byggverksamhet

Vi lämnar alltid 5 års 
garanti för utfört arbete.

Alltid gratis kostnadsförslag.

Tel 0708-11 60 81 
0303-22 38 22

info@alltinombygg.com
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