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Verksamheten 
är miljödiplomerad

I fredags firade Ale kom-
muns starkaste varu-
märke fem år. Projek-

tet "Vakna – droger dödar" 
väckte i princip alla alebor 
under våren 2004 då bud-
skapet spreds  på skyltar, an-
nonser, tröjor med mera. 
Det var alarmerande rap-
porter om ett ökat drog-
missbruk bland unga som 
fick kommunledningen att 
ta beslut om att "nu måste 
något göras". Exakt vad 
visste man inte. Det enda 
som var helt klart var önskan 
att få Thomas Berggren 
som projektledare. Det fick 
man och där började också 
framgångssagan.

Vakna – droger dödar, 
blev inget vanligt kommu-
nalt projekt. Ganska snabbt 
anslöt sig nämligen närings-
livet, föreningslivet och den 
breda allmänheten. Alla 
ville vara med. Det var inte 
utan stolthet som projektet 
ett par år senare kunde byta 
namn till "Vakna – tillsam-
mans mot droger". Nu hade 
det blivit en gemensam fråga 
som väldigt många männis-
kor tog ansvar för.

Vad är det då som ligger 
bakom framgången och vad 
är det som är så framgångs-
rikt?

Självklart är drogmissbru-
ket inte utrotat, det är ett 
ständigt hot mot vilsna ung-
domar. Hur det hade sett ut 
om Vaknaprojektet inte hade 
startat kan vi förvisso speku-
lera i, men även det bör man 

undvika. Då är det bättre att 
titta på kända fakta. Projek-
tet leder ett återkommande 
informationsarbete där för-
äldrar är en viktig publik. 
Äldre ungdomar deltar 
också i arbetet och har gjort 
flera föreställningar där 
elever i 10-12 årsåldern har 
suttit på läktaren. Från nä-
ringslivet togs tidigt initia-
tiv att kunna bidra ekono-
miskt. Vakna-påsen på ICA 
Kvantum i Nödinge, teför-
säljningen hos Ljuva Hem 
i Älvängen är bra exempel. 
Donationer från privatper-
soner, organisationer – och 
inte minst Alebyggen – har 
skapat underlag för en fond 
som kan göra extra insatser 
för barn- och ungdomsproj-
ket där betalningsansvarig 
eller pengar saknas.

Över 1 miljon
"Vaknafonden" har 
delat ut över 1 miljon 
kronor till föreningsli-
vet och andra satsningar 
till förmån för barn och 
unga i Ale. Över 1 
miljon kronor – 
nya pengar som 
inte tidigare 
fanns, men som 
genom Vakna 
har skakats fram.

De senas-
te årens störs-
ta satsning har 
gjorts under 
Valborgsmäs-
soafton. Då ar-
rangeras ett 

mycket attraktivt ungdoms-
arrangemang i Ale gymna-
sium. Första året kom 400 
ungdomar, i fjol 700 och i år 
med Petter på scen hoppas 
arrangören på 1000 perso-
ner. Fylla och bråk präglade 
under ett antal år Valborg i 
Ale kommun. Förra året var 
det helt lugnt. Ungdomar-
na var på drogfria Festival-
borg. Kan vi erbjuda ett att-
raktivt alternativ är ungdo-
marna inte svårfångade, men 
vi måste anstränga oss.

Det gör vi i Ale kommun. 
Tillsamans mot droger! En-
gagemang från hela samhäl-
let gör skillnad. Vakna har 
blivit ett superstarkt och po-
sitivt laddat varumärke. I 
framtiden hoppas jag Ale 

marknadsför sig som 
den vakna kommu-

nen.

Vakna gör skillnad

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.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 031-98 31 80

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

TYGLADAN
MISSA INTE! HÄRLIGA VÅRTYGER!

Galon 99 kr/m

 Möbeltyger 50 kr/m

 Stilfull heminredning!
 Färdigsydda gardiner

 Gardinstänger och tillbehör

MÅLARE SÖKES
för målning av utsida 
fastighet i Älvängen

Ring Birger 
0303-74 60 33

Catering Mat 
& Människor
Allt du behöver för festen 
eller annan sammankomst

Bufféer, smörgåstårtor m.m.
Restaurang Noblessen 

EKA Bohus • 031-58 71 81
ing-marie.brander@iss-fs.se

VILLA-
DRÄNERING 

UTFÖRES
SAMT TRÄDGÅRDSANLÄGGNING 

TILL FÖRMÅNLIGA PRISER.
GRATIS KOSTNADSFÖRSLAG

MD-ENTREPRENAD
MAGNUS 0704-38 07 97

PASSA PÅ - ROTAVDRAG GÄLLER!PASSA PÅ - ROTAVDRAG GÄLLER!

PRO Surte Bohus inbjuder till

Kvartalsmöte
Torsdagen den 16 april 2009

kl 15.00 i Surte

Sedvanliga mötesförhandlingar

Petra Karlsson 
talar om färdtjänsten

Underhållning

Kaffe & kaka

Välkomna!

0730-792775

Älvbrinkens
Bygg AB

I Ale sedan 1985
Ny-, om- och tillbyggnad

Renovering
Försäkringsskador
Fastighetsskötsel

Svante Westin
Tfn 0520-98105
Mobil 0709-634738

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-280105

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Rotrenovering? Kontakta oss

Nyinstallation Renovering & Anbud

PETTER
TORSDAG 30 APRIL
ALE GYMNASIUM

Beteendevetare
Relationsrådgivning

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

Privat läkar-
mottagning

För företag och privatpersoner
Hälsoundersökn. och intyg

Vaccinationer: TBE-, rese- m.m. 
Drop in vaccination tisd och torsd kl. 17-20

Prickmottagning. Kontrollera 
dina prickar. Bedömning och ev. operation av 
leg.läk. Mattias Block, kirurg. Tidsbeställning

ÅRSMÖTE
Lördag 25 april kl 14.00

i Ale gymnasium
Årsmötet är samband med

ungdomsavslutningen som startar 11.00
Motioner till årsmötet styrelsen

tillhanda senast 18 april.

Alla medlemmar är välkomna!
- Styrelsen

ALE INNEBANDYFÖRENING 
KALLAR TILL:

Telefon
0303-74 49 31 
0733-549 811

Om hunden vill 
fira en lugn och 

skön påsk!
Eller om du inte 
kan ta med dig 
hunden – boka 
plats hos oss.


