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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Det var en kontras-
tens vecka. Från att 
ha varit heligt för-

bannad över meningslös 
skadegörelse runt Skepplan-
da kyrka fick jag två gånger 
om möta motsatsen. På ons-
dagskvällen var jag inbjuden 
till Mötesplats Ungdom. Ale 
kommun i samverkan med 
studieförbund och andra 
partners håller Ale gymna-
sium öppet under kvälls-
tid. Ungdomar från 13 år 
kan vältra sig i att använda i 
princip allt som huset erbju-
der. Resurserna är snudd på 
obegränsade när alla ställer 
upp. Ungdomarna kan välja 
mellan att dramatisera, spela 
in film, lära sig dansa, spela 
musik, jonglera eller bara 
vara social i cafeterian. Det 
är en mötesplats i dess rätta 
bemärkelse, där ungdomar 
oavsett intresse kommer att 
kunna möta det som de helst 
vill möta eller något helt 
nytt. Det är möjligheternas 
kvällar, onsdag och lördag, i 
Ale gymnasium. Enligt alla 
ungdomsenkäter är just mö-
tesplatser det som ungdo-
marna mest har saknat. Nu 
har de fått en som är helt 
gränslös – förhoppningsvis 
upptäcker de detta och drar 
nytta av utbudet. För det är 
knappast troligt att dagens 
ungdom hellre prioriterar 
luftgevär – det måste vara en 
destruktiv handling i brist på 
annat. Budskapet om Mö-
tesplats Ungdom måste vi 
hjälpa till att sprida. Efter 
en rundvandring i möjlig-

heternas hus i onsdags så 
känns det ännu mer angelä-
get att marknadsföra aktivi-
teten. Det borde nämligen 
ha varit betydligt fler ung-
domar där. Jag är övertygad 
om att det tids nog blir väl-
befolkna mötesplatser i Ale 
gymnasium – idén med att 
låta de olika intressegrup-
perna ledas av engagerade 
ungdomar är strålande. När 
väl mun-mot-mun-metoden 
har fått genomslag hos ung-
domarna kommer Mötes-
plats Ungdom vara en själv-
klarhet. 

Är man inte 13 år och får 
besöka Mötesplats Ungdom 
kan man göra som Batoul 
Raad, 12. Hon skickade en 
ansökan till Vaknafonden 
om bidrag till Pysselklub-
ben – en klubb som hon 
själv har tagit initiativet 
till på Klöverstigen i 
Nödinge. I torsdags 
var det tidig julafton, 
då representanter 
från Vakna gästade 
Hyresgästföreningens 
samlingslokal och 
överlämnade en 
stor låda med 
pysselmaterial. 
Batoul förverkli-
gar sin dröm om 
en pysselklubb. 
Trots sin unga 
ålder har hon 
ordnat med 
både lokal och 
finansiering av 
pysselmaterial. 
Här fanns det 

definitivt ingen brist på del-
tagare. Lokalen var mer eller 
mindre full. Kanske för att 
klubbens drivkraft är en av 
deltagarna själva. Att upp-
muntra unga människor att 
ta egna initiativ och ge dem 
förtroendet att både lyckas 
och misslyckas är tveklöst 
framgångens väg.

Jag håller med Batoul 
när hon säger: "Jag tror 
egentligen att alla människor 
vill pyssla och bara ha det lite 
mysigt".

Behovet av mötesplatser 
kommer troligtvis alltid 
att vara tämligen konstant. 
Även om det finns många 
öppna hus finns det alltid 
behov av förnyelse. Mötes-
plats Ungdom i Ale gym-
nasium och Pysselklubben 

på Klöverstigen i 
Nödinge är två 

suveräna exempel 
som båda fyller 
sin funktion.

Nu finns det mötesplatser

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 

JMS Mediasystem AB 2009.

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
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VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
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Grafisk formgivare
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Fotograf
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Marknad
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

SURTE-BOHUS

PRO Surte Bohus

Kvartals-
möte

Torsdagen den 1 oktober
kl 15.00 i Bohus Servicehus

Sedvanliga möteshandlingar

Varmt välkomna!

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

TYGLADAN
Ljuslyktor  • Klädtyger
Nya höstkollektionen: 

- gardiner, paneler och metervaror

Nytt parti möbeltyg 50 kr/m

STUBBRACE I USPASTORP
Parallellslalom med veterantraktorer

Lördag 3 okt
 första start kl 11.00

Anmälan och mer info på
www.uspastorp.se

pelletsoutlet.nu

Jag fl yttar! 
Fr o m 1/10 kommer jag att ha min 

verksamhet i Lundby samt Skepplanda.

FOTVÅRD • VAXNING • MASSAGE

Välkomna!

Marie Jaanson 0731-524072

E45, vid Motel Göta Älv

Senaste nytt inom köpfilm:

DVD och CD-skivor
Vi har tagit över 

Svensk Kassaservice tjänster.

Vard 7-20 Lörd-sönd 8-20 • 0303-33 61 44

Fun In Line 
- Linedance i Ale

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte Tel: 0704-10 92 00
Öppet: Lördagar 11-14
www.vastkustkok.se

Vi betalar 100 kr/st 
för dina gamla luckor
vid köp av nya hos oss!

HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ

BBOHUSOHUS MMÅLERIÅLERI & & BBYGGYGG

UUtför allt inom måleri, takomlägtför  allt inom måleri, takomläg
gning,fönsterbyte,altaner,mindregning,fönsterbyte,altaner,mindre 

om och tillbyggnader mm.om och tillbyggnader mm.

ROTAVDRAG - 50%ROTAVDRAG - 50%
Magnus 0705-923715Magnus 0705-923715

info@bohusmaleri.se www.bohusmaleri.se

Affärs- & privatresor 
för Er som vill ha personlig 

kontakt o service

www.resekompaniet.se


