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NÖDINGE. Under våren 
sjösätts ”Mötesplats 
Ungdom”.

Utan tvekan är detta 
den mest intressanta 
satsning som har 
gjorts i Ale kommun 
sedan det drogförebyg-
gande projektet Vakna 
såg dagens ljus.

– Vi jobbar på bred 
front och jag har aldrig 
tidigare upplevt ett 
sådant engagemang 
i organisationen som 
nu, säger kulturchef 
Michael Svensson.

De kallar sig arbetsgrupp 
2010. Michael Svensson, 
Thomas Berggren, Vakna, 
Calle Enelund, Ale Fritid, 
och Sven Nielsen, Ale 
Fritid, är eld och lågor när de 
ges chansen att berätta om 
bakgrunden och visionen för 
Mötesplats Ungdom.

– Man kan säga att vi fick 
uppdraget av ungdomarna 
efter att ha analyserat resul-
tatet av Lupp-enkäten. Beho-
vet av en mötesplats i kom-
munen var en tydlig önskan, 
säger Michael Svensson.

Ale kommun strävar efter 
att bli ”Årets ungdomskom-
mun” 2010. Mötesplats 
Ungdom blir därför en viktig 
pusselbit i ambitionen om att 
uppfylla den målsättningen.

– Vi är inne i ett väldigt 
spännande skede. Mötesplats 
Ungdom bygger på klassisk 
folkbildning där Studieför-
bundet Vuxenskolan och 
ABF Sydvästra Götaland är 
ovärderliga samarbetspart-
ners. Ett antal yngre hand-
plockade ledare ska utbildas 
och sedan utgöra navet i 
hjulet för den här verksam-
heten. Självklart sker det i 

samverkan med kommunala 
tjänstemän, säger Michael 
Svensson och fortsätter:

– Den kommunala verk-
samheten ska nu samman-
svetsas ännu 
t y d l i g a r e 
med fören-
ingslivet och 
de många 
frivilliga  som 
finns i vår 
kommun. Vi 
ska öppna 
upp Ale gym-
nasium på 
kvällar och helger och nyttja 
alla de möjligheter som huset 

erbjuder. Det har varit på 
tal ända sedan byggnaden 
invigdes i mitten av förra 
decenniet, men vi har aldrig 
kommit till skott. Nu är tiden 

mogen, vi 
är ödmjukt 
inställda men 
s a m t i d i g t 
helt på det 
klara med att 
vi ska lyckas.

M å l -
gruppen är 
ungdomar i 
åldern 13-20 

år. Syftet är att göra Ale gym-
nasium till en levande träff-

punkt med ett brett spektra 
av aktiviteter.

Färdigställa skatepark
– Utöver ett café ska vi 
erbjuda multimedia med 
bland annat foto, bild och 
radio. Planer finns att starta 
upp en ungdomsradiokanal 
och att jobba med webb-sänd 
tv. Vidare ska det finnas en 
teaterdel och förhoppnings-
vis även dans. En slöjdlärare 
är involverad för att en ska-
tegrupp en gång för alla ska 
kunna färdigställa skatepar-
ken med dess ramper, säger 
Michael Svensson.

– Sedan vill jag också slå 
ett slag för Ung Fritid där 
elever från Barn- och fritids-
programmet, tillsammans 
med professionella fritids-
ledare och 
fältanknutna 
socialsekre-
terare, ska 
arbeta sida 
vid sida för 
att fånga upp 
ungdomars 
olika intres-
sen.

Ä v e n 
skolan är inkloppad i projek-
tet. Två pedagoger kommer 
att finnas tillgängliga för att 
hjälpa de som kanske vill ha 
extra studiestöd.

– Vi har fått ett särskilt 
riktat bidrag från Kommun-
styrelsen med syfte att fler 
elever ska nå full behörighet.

Har kommunen råd med 
den här satsningen?

– Vi gör omprioriteringar, 
använder befintlig verksam-
het och lägger mer fokus på 
de ideella krafterna. Vi befin-
ner oss också i en tid där den 
samlade erfarenheten tillmö-
tesgår behoven och inser att 
något måste göras. Jag har 
ännu inte mött någon som 
ställt sig tveksam till den här 
satsningen, tvärtom. Alla 
vill dra sitt strå till stacken 
och ser vinsten i att göra det 
tillsammans. Det råder en 

hundraprocentig uppslut-
ning från alla inblandade 
parter. Kan vi vara med? Den 
frågeställningen möter jag 
i stort sett varje dag, säger 
Michael Svensson.

Hur ska ni locka ungdo-
marna till Ale gymnasium?

– Har vi tolkat enkäten rätt 
så jobbar vi på ungdomarnas 
uppdrag. Det är i alla fall så 
vi känner det. Nu handlar det 
om att nå ut med informa-
tion. Jag är alldeles övertygad 
om att ungdomarna kommer 
att ta sig hit, oavsett om de 
bor i Surte eller Hålanda. Ale 
gymnasium har en strategisk 
placering med möjlighet till 
bra kommunikation. Mötes-
plats Ungdom ska vara lätt-
tillgängligt och inte kosta 
något.

Hur kan en typisk kväll 
komma att se ut?

– Inledningsvis kommer 
vi att fokusera på torsdags-
kvällarna, men vi har inga 
begränsningar i öppetti-
derna. Det är ungdomarna 
som kommer att styra det. 
Det kan lika gärna bli på 
lördagskvällar om behovet 
finns.

Plattform
– En arbetshypotes är att 
Mötesplats Ungdom startar 
klockan fem och de olika 
aktiviterna tar sin början. 

Efter ett 
par timmar 
samlas alla 
deltagare i 
caféet, som 
ska vara ett 
forum att 
mötas över 
ak t i v i t e t s -
grupperna. 
Det ska 

också utgöra en plattform 
för nya aktiviteter, som ung-
domarna själva skapar i sina 
möten. Avslutningen på kväl-
len ska vara en gemensam 
upplevelse av något slag, som 
exempelvis ett rockband som 
spelar på Röda torget.

Hur ser tidsplanen ut?
– Handledarutbildningen 

påbörjas i denna veckan, 
sedan får vi se när respektive 
person känner sig mogen att 
starta upp sin aktivitetsgrupp. 
Runt påsk är det rimligt  att 
verksamheten har kommit 
igång på allvar.

Lokaltidningen lär få 
anledning att återkomma 
med fler reportage om 
Mötesplats Ungdom.

Mötesplats Ungdom sjösätts i vår
– Ale gymnasium öppnas upp på kvällar och helger

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Med gemensamma krafter för ungdomarnas bästa. Thomas Berggren, Vakna, Calle Enelund, Ale Fritid, Michael Svensson, 
kulturchef, och Sven Nielsen, Ale Fritid, är kvartetten som bildar arbetsgrupp 2010 som tillsammans har arbetat fram rikt-
linjerna för Mötesplats Ungdom, som startar upp i Ale gymnasium nu under våren.
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STURES
SPISAR AB

SPEKERÖDS BINGO
Torsdagar

kl.18.40 på Spekeröds parken.

Totalt 17 olika spel
Förspel Häfte. 10 spel. Jackpott inom 50 rop. 
Engelsk Jack inom 54 rop 7500 kr. 55 rop 4500 
kr. 56 rop 3000 kr.
Spekerödsspelet
Nostalgispelet 70 % återbäring på insatsen.
Luckspel I en av luckorna fi nns en jackpott.
Flaxspel
Maxispel Jackpott 20.000 kr eller 10.000 kr 
inom 53 rop.
Dessutom, sidovinster på de fl esta av spelen.
Lotterier

Spelkvällen börjar med förspelet kl.18.40. 
Första spelet i häftet kl.19.00
En liten fi kapaus mitt i spelkvällen.

Välkomna
önskar Vallens IF & Stenungsunds IF

Vägbeskrivning: E6 avfart 90 Spekeröd/Stora Höga 
motet vid rastplats Spekeröd

GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse

och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205

TJÄNA PENGAR!
KLASSER/FÖRENINGAR
TJÄNA 4.000-15.000:–

Sälj våra mycket
lättsålda produkter

För broschyr ring: 033-12 42 50
www.sockgrossisten.se

Vi ska öppna upp Ale 
gymnasium på kvällar 
och helger och nyttja 
de möjligheter som 

huset erbjuder.
Michael Svensson

Utöver ett café ska vi 
erbjuda multimedia med 

bland annat foto, bild 
och radio. Planer finns 

att starta upp en 
ungdomsradiokanal.

Michael Svensson


