
NÖDINGE. Cirka 8000 
ungdomar har varit 
involverade eller 
berörda.

Näringsliv, förenings-
liv och kommun gick 
samman i projektet 
Vakna – droger dödar.

Resultatet är ett 
oslagbart engagemang 
till förmån för barn och 
unga.

Efter fem års arbete och en 
noggrann sammanfattning 
kan konstateras att Sveri-
ges bästa drogförebyggande 
projekt finns i Ale kommun. 
BRIS förbundsordförande, 
Ingela Thalén, sade vid ett 
besök i Ale att projektet var 
unikt och hon var djupt im-
ponerad. Hon om någon bör 
veta.

Vaknas framgång stavas 
engagemang. Engagemang 
internt och externt med ung-
domar i fokus. Det började 
med ett politiskt initiativ på 
kommunledningsnivå.

– Vi såg ett ökat drogmiss-
bruk bland unga och kände att 
vi måste göra något – något 
rejält. Idag, fem år senare, är 
det en stolt och glad Jalle som 
står här. Jag kan konstatera 
att vi har skapat bättre förut-
sättningar för barn och unga 
i Ale. Ett arbete vi tänker fort-
sätta med, sa kommunstyrel-
sens ordförande Jarl Karls-
son (S) vid jubileumslun-
chen.

En offensiv informations-
kampanj inledde projektet 
våren 2004. Få alebor har 
glömt de svarta skyltarna 
med texten "Vakna – droger 
dödar" längs E45. Till och 
med kommundirektör Stig 
Fredriksson som inte ens ar-
betade i kommunen kommer 
ihåg dem.

– Vaknaprojektet har stått 

för ett av Ales nyckelord – ny-
tänkande. Med olika grepp, 
det mesta byggt på engage-
mang från olika parter, har 
man lyckats åstadkomma 
saker som tidigare har varit 
omöjligt. Och visst kommer 
jag ihåg skyltarna längs 45:an, 
minns Stig Fredriksson som 
då tjänstgjorde i Trollhättan.

Väckte kommunen
Informationskampanjen 
väckte en hel kommun. Viljan 
att vara med växte snabbt. 
Tre privatpersoner arrange-
rade en Elviskonsert i janu-
ari 2005. Överskottet, 25000 
kronor, skänte arrangören till 
Vakna. Det blev startskottet 
för Stödföreningen Vaken 
som bildades för att ta hand 
om ekonomiska bidrag. Andra 
liknande initiativ kom sedan 
i snabb följd. ICA Kvantum 
på Ale Torg började sälja en 
särskild påsen till förmån för 
fonden. Ljuva Hem i Älväng-
en började sälja ett Vakna-
te. Så har det sedan fortsatt. 
Totalt har mer än 1,3 Mkr 
samlats in, varav nästan hälf-
ten från Vaknapåsen. Pengar 
som kan användas fritt till po-
sitiva verksamheter för barn 
och unga i Ale.

– Det har varit en fan-
tastisk resa. Vi har skakat 
om systemet ganska mycket 
och lyckats få en samsyn på 
barn och unga. Festival-
borg är idag möjligt att ge-
nomföra dels genom ekono-
miskt bidrag från Vaknafon-
den dels genom att Ale kom-
muns samtliga förvaltningar 
stöttar arrangemanget, säger 
Vaknas hyllade projektledare, 
Thomas Berggren.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande håller med om att nyck-
eln har varit arbetssättet.

– Vi arbetar tillsammans 
med ungdomarna istället för 

att bestämma över dem, säger 
Jarl Karlsson.

Det var många kloka ord 
under Vaknas jubileumslunch 
i Ale gymnasium.

Stödföreningen Vaken re-
presenterades av bland andra 
ordföranden, Tyrone Hans-
son.

Bara positivt
– Vakna har bara positiva 
sidor och det visar inte minst 
resultatet, men kampen för 
våra ungdomars förutsätt-
ningar i samhället måste hela 
tiden fortsätta.

Att stimulera och engage-
ra ungdomar har varit Vaknas 
grundfilosofi från tidig start. 
Adam Eriksson och Filip 
Jansson, två aleungdomar 
som i helgen arrangerade 
ett jättelan i Ale gymnasi-
um, berättade om sina erfa-
renheter.

– Vi är så stolta över att bo 
i Ale. Vi har fått ett otroligt 
stöd från alla i kommunen 
att genomföra vår projektidé. 
Genom att tro på oss kan ni 
påverka vår kreativitet.

Thomas Berggren var 
tagen efter jubileumslun-
chen, men sammanfattade 
som vanligt allt på sitt eget 
sätt.

– Hur gott som helst. Tänk 
att det finns så mycket goa 
människor!
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Vakna – en glad, stark och stolt femåring

JUBILEUMSGÄST

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sveriges bästa drogförebyggande projekt jubilerade

Thomas Berggren, Vaknas projektledare, fick många varma 
ord under 5-årsjubileet och fick bland annat mottaga Stöd-
föreningen Vakens hederspris för sina insatser för barn och 
unga i Ale.

Showgänget i Nödinge. Ungdomarna bjöd på fartfylld dans.

Kommunstyrelsens ordförande tackade personligen alla som 
har varit projektet behjälpligt. Här syns Sven Nielsen.

Michael Svensson, kultur-
chef i Ale, var med i Vaknas 
styrgrupp de första åren och 
har många goda minnnen.

"Fem fantastiska år, men 
kampen måste fortsätta" sa 
Tyrone Hansson, ordförande 
i Stödföreningen Vaken.

Jonas Ekstrand represente-
rade Ale Fritid som har ett 
nära samarbete med Vakna.

Kommundirektör Stig Fre-
driksson berättade att 
han kände till Vakna innan 
han sökte tjänsten i Ale 
kommun.

Paula Dahlqvist var utmärkt 
konferencier under Vakna-
lunchen i Ale gymnasium.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 350:-

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm
Företagsmassage (F-skatt)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

söndagen den 19 april 
kl 13.00-17.00

på Sjövallen

Arr Ahlafors IF P-95

LOPPIS

Nästa utgåva 
onsdag - torsdag 

15-16 april
Manusstopp 

torsdag 9 april
Redaktionen stängd 

långfredag till 
annandag påsk

Trevlig helg!

0303-74 99 40 • 0704-92 35 07


