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BOHUS. Nästa tors-
dag är det kick off för 
Mötesplats Ungdom.

Löftet – Ung arrangör 
utgör en viktig pus-
selbit i den här kom-
munövergripande sats-
ningen.

– Det ska bli jätte-
kul och initiativet är 
helrätt, säger Jessica 
Rhodin från Bohus.

Ungdomarna i Löftet – Ung 
arrangör är fyllda av för-
väntan inför uppstarten av 
Mötesplats Ungdom i Ale 
gymnasium.

– Gymnasiet förfogar över 
stora resurser som vi ges 
möjlighet att utnyttja. Det är 
synd om lokalerna bara ska 
stå tomma på kvällstid. Nu får 
vi ungdomar någonstans att 
vara. Mötesplats Ungdom blir 
ett utmärkt komplement till 
fritidsgården, säger Marcus 
Heffler.

Röda scenen
Löftet kommer att ansvara 
för de aktiviteter som ska äga 
rum på Röda scenen. Exakt 
vad som kommer att ske de 
olika torsdagskvällarna är inte 
bestämt, det kan bli allt från 
musik och dans till poesi och 
teater.

– Vi har ett möte ikväll 
och då ska vi fastställa ett 
preliminärt program, säger 
Ellinor Alexandersson när 
lokaltidningen besöker delar 
av arrangörsgruppen på tors-
dagseftermiddagen.

Mötesplats Ungdom 
vänder sig till killar och tjejer 
i åldern 13-20 år. Syftet är 
att erbjuda ungdomarna 
någon typ av aktivitet i form 
av musik, dans, drama, skate, 
radio, foto, filmskapande med 
mera.

– Det är bra att man har 
många aktiviteter att välja 

på. Dessutom är allt gratis, 
vilket är helt fantastiskt, säger 
Michelle Torres.

Cafeterian ska utgöra 
en central del i Mötesplats 
Ungdom. Här ska ungdo-
marna kunna umgås över 
ortsgränserna på ett naturligt 
och avslappnat sätt.

– Ibland är det skönt att 
bara sitta och prata, säger 
Ellinor.

Mötesplats Ungdom mark-
nadsförs nu hårt på samtliga 
fritidsgårdar i kommunen. 
Fritidsledare Jonas Ekstrand 
hävdar dock bestämt att ung-
domarna själva är de bästa 
budbärarna.

– Därför är Löftet en 

viktig samarbetspartner. Kan 
deras medlemmar hjälpa 
till att sprida informationen 
om Mötesplats Ungdom till 
sina kamrater runtom i Ale 
så är mycket vunnet, säger 
Ekstrand.

– Vi i Löftet är övertygade 
om att Mötesplats Ungdom 
kommer att bli välbesökt. Det 
är precis ett sådant här forum 
som vi har eftersökt i många 
år, säger Marcus Heffler.

Kanske helger
Blir Mötesplats Ungdom den 
succé som förutses är det inte 
otänkbart att aktiviteterna i 
gymnasiet kan utvidgas och 
omfatta även helger.

– Det vore kanon, säger 
Jessica Rohdin.

På Lustgårdens fritidsgård 
gör man ett försök under 
pågående termin, att ha öppet 
varannan fredags- och lör-
dagskväll. Hittills har respon-

sen varit mycket god.
– De lördagar vi har haft 

öppet har det kommit ett 50-
tal ungdomar, så visst finns 
det ett behov av mötesplatser 
för våra ungdomar, avslutar 

Andreas Holmgren på Ale 
Fritid.

– Ungdomar hyllar redan Mötesplats Ungdom
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Löftet – Ung arrangör är med och skapar Mötesplats Ungdom, som har kick off i Ale gymnasium torsdagen den 12 mars.

LÖFTET – UNG ARRANGÖR
Löftet – Ung arrangör, var från 
början en liten löst sammanhäng-
ande grupp, som nu tar sina första 
stapplande steg som en egen 
arrangörsförening med syftet att 
ge ungdomar hemmahörande i Ale 
en värdefull och inspirerande fritid. 
Löftet består idag av cirka 80 med-
lemmar från Skepplanda i norr till 
Surte i söder.
Löftet skall vara en förening för alla, 
och där man skall känna att man 
utifrån sina egna förutsättningar 
kan bidra med något viktigt. För att 
bli medlem krävs det att man börjat 
sjunde klass. Ingen övre åldersgräns 
finns.
2007 mottog Löftet ett stimulansbi-
drag av föreningen Vaken.

2008 stod Ale kommun värd för 
regionsfestivalen i  Ung kultur möts, 
där Löftet hade en stor roll.
Festivalen har av många beskrivits 
som den bästa regionsfestivalerna i 
Sverige hittills. Samma år var Löftet 
med och arrangerade ”Festivalborg” 
som lockade cirka 700 ungdomar till 
Ale gymnasium. 
Hösten 2008 mottog Löftet Ale kom-
muns kulturstipendium. I november 
2008 hade Löftet sitt första årsmöte 
och arbetet med att bli en fullvärdig 
förening inleds. 2009 har en under-
sektion till Löftet bildas som bär 
namnet ”Tjej365”. Här jobbar man 
med att stärka unga tjejer. 
Mötesplats ungdom, är Löftet en 
aktiv del av. www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Gran Canaria - Los Girasoles +

Välkommen till våra populära 2-rumsbungalows i Playa del Ing-
lés på soliga Gran Canaria och tina upp efter vintern. 

Pris 1 vecka den 21+28 mars 5995:-
Gäller del i bungalow. Avresa från Landvetter.

Trivselstund i Starrkärr Bygdegård med 
Lennart Thorstensson och Lars-Eric Frendberg

Entré 100:- fi ka ingår. Biljettsläpp onsdag 4 mars hos 
Studieförbundet Vuxenskolan i Älvängen 0303-748502 

och Allans Bokhandel. 

Välkomna!

Starrkärrs 
Bygdegårdsförening

Söndag 22 mars kl 15.00

"Helrätt!"


