
MÖTESPLATS UNGDOM VÄXER. Den lyckade 
satsningen på någonstans att träffas och massor 
att göra för Ales ungdomar mellan 12 och 20 år 
fortsätter i höst. Nu i större omfattning – två 
kvällar i veckan fram till juni 2010.

Bakgrunden är ungdomsenkäten Luppen, där 
unga från skolår 8 till och med årskurs 2 berät-
tade om hur de saknade en mötesplats. Som ett 
svar på detta startade Mötesplats ungdom. 

Under åtta kvällar i våras var Ale gymnasium 
öppet för ungdomar i Ale i åldern 12–20. Utöver 

att umgås kunde ungdomarna testa olika work-
shops – matlagning, drama, musik och cirkus 
med mera. Kvällarna var välbesökta med cirka 
100 besökare varje kväll. 

– Utvärderingen visade att ungdomarna är 
nöjda med Mötesplatsen och vill att den fortsät-
ter, säger Lisa Haeger, kultursekreterare.

Öppet två kvällar i veckan
Och så blir det. I höst och i vår kommer Mötesplats 
ungdom att vara igång två kvällar i veckan, onsdagar 
och lördagar, med start onsdagen den 9 september. 

– Aktiviteterna på Mötesplats ungdom utökas 
med dans – jazzdans, hip hop och latinamerikansk 
dans – hjälp med läxläsning, och tillgång till fler 
replokaler, berättar Jonas Ekstrand, fritidsassistent.

Ska bygga på ungdomars idéer
Eldsjälarna planerar för fortsättningen hösten 2010.
– Vi vill visa ungdomar att kommunen tar deras 
idéer på allvar. Mötesplats ungdom är en idé. Vi 
har många kvar att genomföra. Det viktiga är 
att de unga är med och tycker till, säger Michael 
Svensson, kulturchef.
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Yrke Kulturchef
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Familj Fru och två 
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Namn Jonas Ekstrand
Yrke Fritids-

assistent
Ålder 36 år
Bor Nol
Familj Ja tack!
Intressen Musik,

konserter
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Yrke Kultur-

sekreterare
Ålder 34 år
Bor Göteborg
Familj Tre killar
Intressen Människor, 

musik, mat

Nu blir succén ännu större
Dans, drama och musik på Mötesplats ungdom

DE HÅLLER I MÖTESPLATS UNGDOM. Michael Svensson, kulturchef, Jonas Ekstrand, fritidsassistent, och Lisa Haeger, kultursekreterare.

Annons från Ale kommun.


