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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Den här veckan börjar 
vi med att lyfta på 
hatten för Lödöse-

Nygård IK som redan första 
året efter sammanslagningen 
av de båda fotbollsklubbar-
na fick resultat. Det är gläd-
jande eftersom målet själv-
klart har varit att kunna höja 
attraktionsvärdet på seni-
orverksamheten och istället 
för två mediokra lag få ett 
lite tapprare manskap.
Vi var närmare 300 perso-
ner som bjöds på en suve-
rän föreläsning av ungdoms-
forskaren Mats Trondman 
i tisdags. Det var under-
hållning på hög nivå samti-
digt som han ringde i väck-
arklockan många gånger. 
Det var en uppvisning på 
många sätt. Ändå var slut-
satsen kring hur vi bäst be-
möter barn och unga ganska 
simpel – det handlar om at-
tityd, hänsyn och respekt.
Samverkan inom de kom-
munala förvaltningarna är 
självfallet viktigt och just 
detta seminarium där Mats 
Trondman föreläste syfta-
de till att skapa dialog över 
gränserna kring ungdoms-
situationen i Ale idag. Ett 
bra initiativ. Numera heter 
samverkansformen SSPF 
– skola, socialtjänst, polis 
och fritid – som ska se till 
att ungdomar på glid inte 
hamnar mellan stolarna. I de 
lokala SSPF-grupperna ska 
man kunna ta ett mer samlat 
grepp runt individerna. Ofta 
vet många något och till-
sammans kan erfarenheterna 

och kunskapen om en säre-
gen ungdom vara lösningen. 

Personligen tror jag däre-
mot inte att det har någon 
större betydelse vad man 
kallar dessa grupper. I grun-
den handlar allt enbart om 
attityd och människor. Det 
är inte SSPF eller BUVO-
projekt som kan hjälpa barn 
med särskilda behov. Det är 
människorna, de som tjänst-
gör på golvet. Är inställ-
ningen rätt där förstår man 
snabbt att en ungdom inte 
kan räddas med enskilda in-
satser. Det krävs att hela sys-
temet är med på tåget. För-
hoppningen är väl att det 
ska gå snabbare att hitta lös-
ningar för en ungdom på 
glid genom dessa samver-
kansgrupper, men för att det 
verkligen ska bli verklighet 
är det ändå till sist en fråga 
om attityd. Systemet kan 
inte hjälpa någon, det 
kan bara människorna 
göra.

På tal om ungdomar. Det 
råder ingen tvekan om 
att det är en prio-
riterad målgrupp i 
Ale. Ansträngning-
ar görs för att för-
bättra levnads-
villkoren för den 
yngre generatio-
nen. Fria buss-
kort under kvälls- 
och helgtid är ett 
utmärkt initia-
tiv som verkar ha 
ett brett politiskt 

stöd. Hanteringen av det ut-
lovade körkortet till de ung-
domar som läser på Om-
vårdnadsprogrammet får 
dock inget beröm.

Jag har tagit del av mark-
nadsföringsmaterial som 
elever läst och – självfallet – 
trott på i samband med sitt 
gymnasieval. Att plötsligt 
ändra förutsättningarna och 
innehållet i en utbildning 
känns som ett kraftigt och 
mycket oväntat snedsteg av 
en kommun som sätter ung-
domar i främsta rummet. Jag 
tror inte ens en förälder som 
har lovat att betala sitt barns 
körkort hade kunnat med 
att på grund av svag ekono-
mi tvingas bryta löftet. Man 
hade löst det på ett eller 
annat sätt. En kommun kan 
inte vara sämre!

Människorna är lösningen

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45
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www.alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö NYA ÖPPETTIDER! 
Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
Försmak av Julens tyger

HÖSTKOLLEKTIONEN!
GARDINER, PANELER OCH METERVAROR

MÅNGA NYA 2-PACK GARDINER

PRO ALE NORRA www.pro.alenorra.se

PRO Ale Norra

Trivselträff
i Medborgarhuset Ledet

Torsdag 5 november kl 17

• Underhållning av: 
Christer Kernell

• Provsmakning av mat

• Lotteri

Varmt välkomna!
Friskvårdskommitén

Researrangemang & 
beställningsresor

- Hela Europa är vårt arbetsfält

 Fler nyheter på vår hemsida

28 November
Julhandla i Ullared

27-28 nov & 12-13 dec
Stort Julbord med dans 

Dronninglunds kro, Danmark
30 nov – 3 dec

Upplev Julstämning i Berlin
med Hemmets Journal

Reseledare Tom Birkeland

1 - 4 december
Julmarknader i Celle och 

Lübeck, Tyskland
5 – 6 december

Dansbandskampen
med Julbord i Strängnäs 

TV-sändning. Dans till Arvingarna
Boende på Ulvhälls Herrgård 

Obs! Bokas senast 3/11

Resor 2009

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram 

0520-65 75 00

Nu är det dags för Julbord
Vi har bussar för stora och små

sällskap. Vi hjälper även till med
bokning av julbord och andra aktiviteter

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling 

kallas till sammanträde
tisdagen den 3 nov kl 19.00 

i Surte församlingshem

Surte 2009-10-20
Uno Claesson Ordförande

Hellevi Lundberg
Tel 0705-53 54 77

Lena Wolmeryd
Tel 0707-47 85 73

FRISKVÅRD

Affärs- & privatresor 
för Er som vill ha personlig 

kontakt o service

Nytorget 1, 442 32  KUNGÄLV • Tel 0303-109 60

20% på standardtapeter 
+ övrigt material

Utnyttja ROT-avdraget!Utnyttja ROT-avdraget!
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Utför måleri- och byggnadsarbete. 0763-40 51 22
E-post: tommystrom1@hotmail.com

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

E45, vid Motel Göta Älv

Välkommen till oss!
Pajer & pizza att värma m.m.
Ta en fika i vår kaffehörna!

Vi har tagit över 
Svensk Kassaservice tjänster.

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

pelletsoutlet.nu

Vi erbjuder

Julbord
Traditionellt
med nytänk
Välkommen att ringa för mer 
information eller för att beställa ett 
oförglömligt julbord. 

0731-53 78 73

ALLTID
HEMLAGAT!


