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Verksamheten 
är miljödiplomerad

År 2005 tog Ale 
kommun initiativ till 
det drogförebyggan-

de projektet Vakna. Mål-
sättningen var att motverka 
den negativa utvecklingen 
när det gällde drogmissbruk 
bland ungdomar. Det skulle 
bland annat ske genom in-
formation till föräldrar och 
ungdomarna själva. Ett 
annat verktyg var att försö-
ka lyfta de positiva krafterna 
i till exempel föreningslivet. 
Genom att fokusera och sätt 
ljus på alla goda verksamhe-
ter ska ungdomar attraheras 
att gå med. Parollen "Aktiva 
barn är lyckliga barn" har 
använts flitigt. Grundtan-
ken var också att få med alla 
delar i samhället att verka i 
samma riktning. Om näring-
liv, föreningsliv, kommun 
och föräldrar gör gemensam 
sak för ungdomarna spåddes 
ett lysande resultat.

Nu har det snart gått fyra 
år sedan starten och i fre-
dags var jag nästan tårögd 
över allt som skedde i Ale 
kommun. Jag blev själv in-
volverad i projektet mycket 
tidigt, då de första annonser-
na skulle utformas. På nära 
håll har jag haft möjlighet 
att följa utvecklingen av det 
som idag är en framgångssa-
ga. Vakna-projektet fick ome-
delbart gehör hos föräldrar-
na genom en teaterföreställ-
ning där ungdomar medver-
kade och beskrev sin vardag. 
I föreställningen ingick också 
en lärorik föreläsning av fors-

karenTommy Moberg som 
är expert på området ungdo-
mar och droger.

Alla hajade till när Tommy 
frågade;"Vad gör ditt barn 
ikväll? Hur vet du det?"

Vaknaföreställningar med 
ungdomar från det estetiska 
programmet i Ale gymnasi-
um har sedan använts flitigt 
för att nå den ännu yngre ge-
nerationen.

Informationskampanjen 
om "Vakna – droger dödar" 
fick ett ofattbart genomslag 
och hela samhället väcktes. 
Alla ville gå med och bära 
flaggan. Företag gav bidrag, 
föreningar, organisationer 
och inte minst allmänheten 
likaså.

Vi startade en Stödfören-
ingen – Vaken – för att kunna 
ta hand om pengarna på bästa 
sätt och garantera att de verk-
ligen kommer ungdomarna 
till del. Det har samlats in 
över en miljon kronor och 
pengarna går till mängder 
av olika föreningsverksam-
heter. Dessutom används 
de för att förverkliga projekt 
och idéer som saknar en 
naturlig finansiär. Ett 
exempel är skridsko-
bussen. Ungdomar i 
norra Ale har svårt 
att ta sig till ishallen 
i Bohus om inte för-
äldrarna har möjlig-
het att köra. Genom 
en välvilligt inställd 
bussentreprenör, 
lite pengar från 
Vaknafonden och 

en välkomnande förening i 
Ale-Surte BK kan ungdomar 
ta sig till Ale Arena, åka skrid-
skor, umgås och bli hemkörda 
tryggt och säkert. En oslag-
bar samverkan. Onsdagens 
skridskobuss var välfylld och 
kommer nu att gå ytterligare 
fyra onsdagar framåt.

I fredags användes samma 
koncept fast då talade vi om 
en skidbuss till Alebacken. 
En aktivitet som kan vara svår 
att genomföra om inte någon 
vuxen kan köra. Nu gick det 
två bussar, en från norr och en 
från söder. Väl på plats fanns 
fritidsledare och föreningsle-
dare från Alebacken redo att 
ta hand om skidglada entusi-
aster. Tjejer som inte ville åka 
utför kunde ägna sig åt smink 
och manikyr hos Klippstudi-
on i Nödinge, där en äkta tjej-

kväll arrangerades. Säg 
vad inte samver-

kan kan genom-
föra?

Positiv samverkan

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckcentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Telefonsvarare 031-98 31 80

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte
Tel: 0303 - 74 23 00
www.vastkustkok.se

Dags att byta 
köksluckor?

Ahlafors LivsAhlafors Livs
Alltid nybakat!

Bakeoff: wienerbröd och småbröd
Frukt och grönt!

Lösgodis: 5,90/hg
Tero hälsar alla välkomna!

Öppet: Månd-lörd 10-20 Sönd 10-18
Ledetvägen, AlaforsLedetvägen, Alafors

Årsmöte 2009
Lärarförbundet i Ale inbjuder alla sina 
medlemmar till Lokalavdelningens och 
A-kassans årsmöte (med stadgeändringar).

Tisdag 24 feb kl.18.30, 
i biolokalen, Ledet.
Program:
 • Förtäring
 • Årsmötesförhandlingar.
 • Medlemslotteri.
 • Filmvisning.

Anmäl att du kommer till ditt arbetsplats-
ombud eller exp. För mer information se 
vår hemsida. www.lararforbundet.se/ale

Välkomna!  /Styrelsen

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

LÖRDAG  21/2-2009
LÖRDAG  28/3-2009
LÖRDAG  25/4-2009
TID KL 10.00-14.OO

BOKNING LOPPISBORD
ANITA 0520-662114

PRIS PER BORD 75 kr
Cafeteria fi nns

Spara annonsen

HASSELBERG
BYGG TEAM AB

POTATIS - SOLROSFRÖ
King E, Asterix, Snöboll, Gul mandel. 5 och 25 kg 

förp. Lök, morötter, fodermorötter.  Sv äpplen. 
Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 

drottning- och tranbärssylt, ca 60% bärhalt. 
Säljes från lastbil

LÖRDAG 7/2
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 4 veckor. 

0708-26 61 34

Öppet mån-fre 10-18, Lör10-15 Sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
1000-tals meter tyg för 20kr/m

Panelmetervara 14 kr/m
Stilfull heminredning 
Färdigsydda gardiner 

Gardinstänger och tillbehör 
Kläder för hela familjen!

VÄLKOMNA!
ÅRSMÖTE
onsdag 11/3 kl 19.00

i Nols företagscenter
Larsen Medias lokal på 

Industrigatan 4, Nol

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Nu är det dags att 
återanmäla era barn till kön!

Vaccinationer. Rese-, TBE, m.m. 
Drop in för vaccination tis. o tors. kl. 17-20.

Beteendevetare

Mejselv 2•Stenungsund (bredvid Sv. Bilprovn.)
Tel: 0303-65780

Privat läkar-
mottagning

Prickmottagning. Kontrollera dina
prickar. Bedöming och ev. operation av leg. 
läk. Mattias Block, kirurg. Tidsbeställning.
Hälsoundersökning o intyg

COOLING
[ko-ling]

Ordet är ett modernt låneord 
från väster. Betydelsen är en 
mix av tuff, ball, reko
– helt enkelt en schyst kompis.

www.vakna.ale.se


