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ALVHEM. I torsdags 
samlades ungdomar, 
politiker och tjänste-
män från Ale kommun 
för en demokratidag på 
Kungsgården.

Dagen skulle ses som 
ett avslut på Lupp-
arbetet och en fort-
sättning på ungdomsin-
flytandet i kommunen.

– Mycket lyckat, sam-
manfattade Sven Niel-
sen från Ale Fritid som 
agerade koordinator för 
arrangemanget.

Högstadie- och gymnasieung-
domar efterlyser fler mötesplat-
ser och ökat öppethållande för 
de respektive fritidsgårdarna i 
kommunen. Det har tidigare 
konstaterats i svaren från Lupp 
-07 och det framkom med 
all tydlig önskan även på den 
demokratidag som genom-
fördes i Ale GK:s klubbhus på 
Kungsgården i förra veckan.

– Jag är nöjd med hur dagen 
utvecklade sig. Vi har träffat 
politiker tidigare, men då har 
det varit mer på deras villkor. 
Nu var det på ett helt annat sätt 
och man kände sig trygg. Vi 
ungdomar kunde föra fram vårt 
budskap och göra vår röst hörd 
utan att för den sakens skull 
behöva gå upp i en talarstol, 
säger Cecilia Lundberg, som 
går i SP 1A på Ale gymnasium.

Ungdomarna som var 
på plats blev indelade i fem 
grupper där fritid och skola 

utgjorde diskussionsämnena. 
I varje grupp fanns en politi-
ker representerad, ordförande 
eller vice ordförande från 
Barn- och ungdomsnämnden 
eller Utbildnings- och kultur-
nämnden. Även de båda kom-
munalråden, Jarl Karlsson (S) 
och Jan Skog (M) medverkade. 
De antecknade flitigt det som 
sades i salongen.

– Det är viktigt att det 
finns något att göra på kväl-
larna för de ungdomar som 
inte spelar fotboll eller håller 
på med någon annan idrott. 
Att fritidsgårdarna på de olika 
orterna kan ha öppet fler dagar 
i veckan vore jättebra, förkla-
rade Daniel Andersson som 
representerade fritidsgården 

Lillen i Alafors.
– Ett önskemål är att det 

öppnas ett internetcafé i Ale 
där ungdomar kan sitta och 
plugga tillsammans med sina 
kompisar, säger Cecilia Lund-
berg.

Under demokratidagen togs 
initiativ till att starta ett ung-
domsråd. Exakt hur formerna 
för en sådan sammansättning 
ska se ut får framtiden utvisa.

– Ale kommun har en plan 
att bli ”Årets ungdomskom-
mun” 2010 och då är det 
oerhört viktigt att vi jobbar 
aktivt med dessa frågor, 
avslutar Sven Nielsen.

JONAS ANDERSSON

Demokratidag på Kungsgården
– Ungdomar och politiker diskuterade framtiden

I torsdags arrangerades en 
demokratidag på Kungsgår-
den i Alvhem där ungdomar 
och politiker arbetade till-
sammans i grupper för att 
diskutera skola och fritid.

Sven Nielsen.Sven Nielsen.

Malin Ericsson, 20, och Isabella Laine, 18, är hjärtat hos MUF i Ale.

Nu är MUF på gång i Ale
ÄLVÄNGEN. Nu är 
Moderata samlingspar-
tiets ungdomsförbund 
på gång i Ale.

Den nya styrelsen 
som valdes på onsda-
gens årsmöte har målet 
klart.

– Vi vill bli ännu fler, 
säger ordföranden, Isa-
bella Laine.

För fyra år sedan var MUF 
i Ale riktigt aktivt. Då fanns 
elva medlemmar, nu innan 
ens årsmötet ägt rum, fanns 
19 medlemmar registrerade.

– Målet är att växa. Vi 
kommer att kampanja och 
försöka värva fler medlem-
mar. Ale gymnasium blir en 
självklar arena för oss, säger 

Isabella Laine, 18 år från 
Nol.

Siktet är inställt på att nå 
50 medlemmar.

– Det finns totalt 9500 
Mufare i Sverige, så det känns 
inte omöjligt, säger vice ord-
föranden, Malin Ericsson, 
20, från Bohus.

Att det innebär hårt arbete 
är de inte främmande för. De 
erkänner också att arbetet är 
känsligt.

– Att visa sin politis-
ka ståndpunkt som ung har 
många svårt för. Det är synd, 
säger Malin Ericsson.

Själv har hon lockats av 
den klassiska högerpolitiken 
med lägre skatter.

– Skattepolitiken är en 
viktig fråga, liksom brotts-

bekämpningen, erkänner 
Malin.

Isabella tycker skolan är 
en viktig ungdomsfråga och 
säger direkt:

– Jag går i Ale gymnasium 
och tycker det är en helt fan-
tastsik skola.

STYRELSEN

Styrelsen för MUF i Ale:
Isabella Laine, ordf
Malin Ericsson, vice ordf
Anna Karin
Elin Svensson
Daniel Mörner

HOS MUF

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SUCCÉN
FORTSÄTTER!

För dig som
självscannar!

FLER OCH FLER UPPTÄCKER HUR ENKELT & 
BEKVÄMT SJÄLVSCANNING & SJÄLVBETALNING ÄR!
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/st

Guitar Hero

399:-
Xbox360 • PlayStation 2 & 3

Grillad kyckling

20:-
Ord. pris: 39:95 • Guldfågeln • ca 1 kg • Max 1 st/kund

/st

Fläskfi lé

79:90
Danish Crown • Ursprung Danmark • Ca 570g

Grilla & ät  

med vår 

egentillverkade 

BBQ-sås!

FRÅGA OSSFRÅGA OSS
OM GRILLNING!OM GRILLNING!
MASSOR AV INSPIRATION &

RECEPT VID VARORNA I BUTIKEN...

KLIPP!


