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NÖDINGE. Ortsmötet i 
Nödinge hade en ung-
domlig touch.

Kulturchef Michael 
Svensson redogjorde 
för kommunens nya 
satsning – Mötesplats 
Ungdom.

På plats fanns också 
Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande, 
Eje Engstrand (S), för 
att berätta om fram-
tida skolbyggnationer.

När Mötesplats Ungdom 
arrangeras på onsdagskväl-
lar, och sedan några veckor 
tillbaka även på lördagar är 
intresset stort. Ett hundra-
tal killar och tjejer i åldern 
13-20 år brukar samlas i 
Ale gymnasium för diverse 
gemensamma kulturaktivi-
teter, bland annat sång, dans, 
hip-hop, målning och så 
vidare. Lika många kom inte 
till tisdags-
kvällens orts-
utvecklings-
möte, som 
var förlagt till 
musiksalen. 
Ett knappt 
30-tal perso-
ner räknades 
in.

Kulturchef 
Michael Svensson och Paula 
Dahlqvist berättade och 

visade bildspel om Mötes-
plats Ungdom.

– Vid en analys av Lupp-
undersökningen (lokal upp-
följning av politiska pro-
gram) som gjordes 2007 
framkom ungdomars behov 
av en mötesplats där de kunde 
göra alternativa saker. Det är 
bakgrunden till Mötesplats 
Ungdom, förklarade Michael 
Svensson och fortsatte:

– Vi tittade på möjlig-
heterna att använda detta 
fantastiska hus efter klockan 
fem då skoldagen slutat och 
alla gått hem. Mötesplats 
Ungdom är frukten av ett 
gigantiskt samverkanspro-
jekt. Jag ser faktiskt detta i 
ett 365-dagarsperspektiv i 
framtiden.

Erbjuda café
Paula Dahlqvist betonade den 
samhörighet och entusiasm 
som deltagarna på Mötes-
plats Ungdom ger uttryck 

för. Nästa steg 
blir att erbjuda 
ett café med 
den känsla 
och atmosfär 
som kan upp-
levas inne i 
Göteborg.

– Vi håller 
på att spåna 
som bäst.

Som en del i presentatio-
nen av Mötesplats Ungdom 

fick åhörarna också stifta 
bekantskap med Show-
gänget, en grupp ungdomar 
som just nu håller på att 
repetera in sin  nya musikal 
”Rent”, som ska ha premiär i 
maj nästa år.

Efter sedvanlig fikastund 
informerade Eje Engstrand, 
tillsammans med Mikael 

Falk från barn- och ung-
domsförvaltningen, om de 
planer som finns gällande 
förskola och skolbyggnader 
i Nödinge.

– På Klockarevägen pro-
jekterar vi för en ny förskola 
som ska börja byggas till 
våren och som ska stå färdig 
hösten 2011. Det kommer att 

bli ett så kallat lågenergihus, 
berättade Falk.

– Vi är i behov av en ny 
skola i Nödinge 2013. Place-
ringen är inte bestämd, fort-
satte Falk.

Innan mötet förklarades 
som avslutat ville ordförande 
Sven Pettersson ha in för-
slag på kommande diskus-

sionspunkter för vårens sam-
mankomst. Önskemål om att 
prata gång- och cykelvägar, 
samt skyltning av desamma, 
framfördes till presidiet.

Gymnasiet har blivit en självklar mötesplats
– Men till ortsmötet i Nödinge kom inte många
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Showgänget gästade ortsutvecklingsmötet i Nödinge och berättade om sin verksamhet.

Mötesplats Ungdom är 
frukten av ett gigantiskt 

samverkansprojekt.
Michael Svensson, kulturchef

FÖR DIG MED BARN YNGRE ÄN 3 ÅR
Barn under 6 månader vaccineras inte alls och barn under 
tre år vaccineras för närvarande endast om de tillhör en 
riskgrupp.  

FÖR DIG MED BARN MELLAN 3 OCH 5 ÅR
Med start den 9 november välkomnar vi barn mellan 3 år 
och 5 år (som inte går i 6-årsgrupper). Barn mellan 3 
och 5 år vaccineras på sin barnavårdscentral (BVC) eller 
vårdcentral. Det skickas inte ut någon kallelse, man får 
själv uppsöka vaccinationsstället (se separat annons).

FÖR DIG MED BARN I SKOLÅLDERN
Med start den 9 november kommer elever i grund- 
och gymnasieskolan att erbjudas vaccination genom 
skolhälsovården. Hit hör även barn i 6-årsgrupper.

FÖR ALLA
Från slutet av november är alla välkomna att vaccinera sig, 
både via vårdcentraler och i vissa fall företagshälsovården. 
Se nya annonser i dagspressen eller läs mer på 
1177.se/vgregion 

FÖR ASYLSÖKANDE ELLER OLISTADE
Är du asylsökande och inte listad vid någon vårdcentral 
kan du i Göteborg kontakta Angereds närsjukhus, annars 
din närmaste vårdcentral.

OBS – LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA!
Vaccinationen kan ske i annan lokal än vårdcentralen/
BVC – och på särskilda tider. För öppettider, se separat 
annons i dagens tidning. Du kan också läsa mer på 
Vårdportalen 1177.se/vgregion, ringa din vårdcentral eller 

Sjukvårdsrådgivningen på 1177. Är du osäker på vilken 
som är din vårdcentral så kan du ringa 0774-44 10 10 
för besked.

MER INFORMATION

 eller din vårdcentral 

 ring 0774-44 10 10

VACCINERA DIG 
MOT DEN NYA INFLUENSAN. 
NU VÄLKOMNAR VI 
BARN OCH UNGA.


