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Tjej 365 är ett projekt som 
startades upp på senhösten i 
fjol. Det vänder sig till tjejer 
i åldern 14-16 år. Deltagarna, 

som för närvarande är tio till 
antalet, bor samtliga på Klö-
verstigen i Nödinge.

– Det är faktiskt ett krav för 

att få vara med i gruppen. Ale 
Fritid gör den här satsning-
en ihop med det kommuna-
la fastighetsbolaget Alebyg-
gen, vilket gör det hela unikt. 
Vi har även lyckats knyta till 
oss en del andra samarbets-
partners, bland annat Vakna 
och Hyresgästföreningen 
Södra Bohuslän, säger Daniel 
Juhlin.

Varför en verksamhet 
bara för tjejer?

– Det är en målgrupp som 
vi sällan når. Oftast är det ut-
åtagerande killar som syns 
och hörs och som därigenom 
får mest uppmärksamhet. Vi 
kände att det fanns ett väldigt 
starkt behov hos unga tjejer 
att få komma tillsammans 
och det var då som vi börja-
de skissa på en projektidé. På 
den vägen är det, säger Daniel 
Juhlin.

Deltagarna i Tjej 365 träf-
fas varje onsdagseftermiddag 
i Unkan, som är fritidsgår-
dens lokaler på Kyrkbysko-
lan. I avsikt att svetsa samman 
gruppen och skapa villkor för 
samhörighet kommer projek-
tet att veckovis innehålla både 
utbildning, utmaningar och 
gruppdynamiska övningar.

– Vi vill forma en grupp 
med ambassadörer som inför 
hösten 2009 kan vara mogna 
att leda mycket av verksam-
heten i framtiden, då grup-
pen kan växa sig starkare och 
samhörigheten bland tjejerna 
i samhället öka, säger Thomas 
Hermansson.

Projektplanen löper över 
31 veckor och under den pe-
rioden ska deltagarna få för-

djupade kunskaper inom själv-
försvar, kommuninformation, 
Ales historia, könsroller, kul-
turella olikheter och likheter, 
för att nämna några exempel.

– Det ska vara utbildan-
de och roligt på samma gång. 
Självstudier är en del i verk-
samheten, säger Thomas 
Hermansson.

För närvarande håller Tjej 
365 på att planera för en lopp-
marknad som ska hållas på 
Ungkan, lördagen den 21 fe-
bruari.

– Under det här första 
projektåret vill vi verka för 
att stärka tjejerna både som 
grupp, men även individuellt. 
Med gemensamma arrang-
emang stärks vi-känslan och 
medlemmarna i Tjej 365 blir 
samtidigt förebilder på orten, 
säger Daniel Juhlin.

När lokaltidningen hälsar 
på har Tjej 365 besök av 
Christina Magnusson-
Wallöe, som informerar om 
en kommande tjejkväll hos 
Klippstudion. Trivselfaktorn 
är hög.

– Den sociala samvaron 
är viktigast av allt. Samtidigt 
som vi lär känna varandra får 
vi också lära oss en massa saker 
som vi kan ha nytta av i fram-
tiden, säger Valmire som inte 
tycks sakna jämnåriga killar i 
gruppen.

– Killar tar alltid stor plats. 
Nu är det vi tjejer som hamnar 
i fokus och det känns inte mer 
än rätt.

Här är bara tjejer välkomna
– Unikt projekt i Nödinge

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Shpresa, Valmire, Anna, Shkurte, Dunja, Donjeta, Hanna, 
Evelina, Jennifer och Isabela är deltagarna i projektet Tjej 
365, som är en sektion inom ungdomsföreningen Lötet – 
unga arrangörer.

NÖDINGE. Ett projekt med och för tjejer.
Tjej 365 är en nystartad sektion inom ungdoms-

föreningen Löftet – unga arrangörer.
– Undersökningar har visat att just tonårstjejer 

känner sig mer otrygga och att det ofta saknas 
aktiviteter för deras målgrupp. Därför har vi 
dragit igång den här verksamheten, säger fritids-
ledarna Daniel Juhlin och Thomas Hermansson.

Nanny-Maja Anderback är 20 
år och bosatt i Umeå. Hon ar-
betar idag som författare och 
föreläsare. Hon beskriver på 
ett klarsynt sätt de sanning-
ar som finns om människans 
miljöpåverkan, det utrymme 
vi tar oss och frågar sig: Vad 
håller vi på med egentligen?

Samtidigt väljer hon att fo-
kusera på det som var och en 
kan göra för att göra miljön 
lite bättre.

Torsdagskvällen den 19 fe-
bruari kommer Nanny-Maja 
Anderback till Ale gymnasi-
um, som ett inslag i Mötes-
plats Ungdom. Föreläsning-
en, som kommer att äga rum 
på Röda scenen, är sanktione-
rad av Studieförbundet Vux-
enskolan.

– Under fjolåret åkte 
Nanny-Maja runt och före-
läste i skolor runt om i Sve-
rige och fick mycket positiv 
respons. Hon är även Rättvi-
semärkt ambassadör och am-
bassadör för WWF:s projekt 
Voyage for the future, säger 
SV:s ordförande i Ale, Inga-
Britt Karlbom.

2008 hann Nanny-Maja 
Anderback både åka till 
Kenya och besöka rättvise-
märkta gårdar samt delta i 
en klimatforskningsresa till 
Svalbard. På Svalbard fick 
18 ungdomar från nio olika 
länder under tio dagar lära sig 
mer om Arktis och klimatför-
ändringarna.

JONAS ANDERSSON

Vem fan bryr sig?
– Ungdomsföreläsning i Ale 
gymnasium

Nanny-Maja Anderback, som skrivit boken ”Vem fan bryr 
sig” kommer till Ale gymnasium och föreläser nästa torsdag.

Nyhet!

 3 för 39:–

Apoteket Tandkräm Classic, 75 ml. (ord. pris 15:50/st)  

 Nyhet! 
Apoteket 
Munskölj Classic, 
500 ml.

47:50

Flux Fluorskölj, Coolmint, 0,2% NaF, 500 ml. 68:– 
Dentirol Fluortabletter (läkemedel), 0,25 mg, 240 st. 73:–
Fludent Fluortabletter (läkemedel), 0,25 mg, 200 st. 59:–
Fluorette Novum Tuggummi (läkemedel), 0,25 mg, 108 st. 79:–

Apoliva Fem Myror Barntand-
borste, 1-pack.

13:50

Salivin Salivstimulerande sugtablett, 
Red Fruit, 50 g. KUND KLUBBS PRIS 
(ord. pris 30:–) 

24:–

Plackers Twin 
Tandtråd med 
hållare, 35 st.

46:–

 Nyhet! 
Apoteket 

 Tandborste, 
mjuk, 3-pack.  

 29:50

Nyhet!

 Nyhet!
Fluorette Novum

Premiär för en helt 
 ny tandvårdsserie.
Nu har vi på Apoteket en egen tandkräm. 
Vi har helt enkelt tagit fram den tandkräm 
vi själva skulle vilja köpa. Med noga utvalda 
ingredienser och god smak. När vi ändå var 
igång tog vi fram tandborstar och en mun-
skölj också. Välkommen in!

SB12 Munskölj mot dålig andedräkt, 250 ml.

139:–

… och över 100 andra tandprodukter.
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