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– Ingen av fjolårets förslag 
fastnade riktigt hos juryn 
så man bestämde sig för 
att skjuta upp utdelningen, 
säger Stefan Lydén som är 
ansvarig. 

I år är summan uppe i 
ungefär 30 000 kronor som 
kan komma att delas ut till 
flera kandidater.

Sedan 2004 har stipendi-
et delats ut till engagerade 
personer som på olika sätt 
arbetar med barn- och ung-
domsfrågor. 

– Det är en uppmunt-
ran från kommunens sida 

och man vill lyfta fram att 
de här personerna är bety-
delsefulla. Man målar brett 
och såväl enskilda personer 
under 25 år som förening-
ar och organisationer kan 
utses.  Det är kul när det 
kommer in många förslag 
och särskilt när samma kan-
didat nomineras av flera.

Nomineringarna har 
redan börjat strömma in 
och nytt för i år är ett for-
mulär på kommunens hem-
sida där man fyller i motive-
ringen, avslutar Lydén.

JOHANNA ROOS

Dubbelt belopp i potten 
för ungdomsstipendium
ALE. Nu har det blivit dags att nominera kan-
didater till Ale kommuns ungdomsstipendium 
Ett gott föredöme. I år finns dubbelt så mycket 
pengar i potten eftersom stipendiet inte delades 
ut förra året. 

ÄLVÄNGEN. Nya lägen-
heter i Älvängen cen-
trum.

Alebyggen har tagit 
ett efterlängtat initia-
tiv att förverkliga en 
del i strukturstudien 
för Älvängen.

Det aktuella området 
är beläget vid Ängabo 
och bakom Allans Bok-
handel.

Ambitionen att bygga nya lä-
genheter i Älvängen centrum 
närmar sig ett förverkligande.

På Alebyggens initiativ har 
miljö- och byggförvaltning-
en fått i uppdrag att upprät-
ta en detaljplan över området 
runt  Ängabo. Tanken är att 
komma till skott med ett pro-
jekt liknande bankhuset mitt-

emot Ica Supermarket. 
Hur många och i vilken 

upplåtelseform som lägen-
hetsprojektet omfattar fram-
går inte i detta skede.

Det är fortfarande svårt att 
bygga hyresrätter, men vi får 
se vad Alebyggen kommer 
fram till. Budskapet är ändå 
tydligt, det kommer att hända 
mycket positivt i Älväng-
en centrum framöver, säger 
kommunstyrelsens ordföran-
de Jarl Karlsson (S).

Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman, motiverar i an-
sökan varför området längs 
Änggatan mellan Ängabo 
och Tingsvägen passar bra 
för nästa bostadsprojekt:

Området är tydligt mar-
kerat som ett förtätningsom-
råde i strukturstudien, det är 

obebygt, ägs av Ale kommun 
och gränsar till Ängabo som 
redan ägs av Alebyggen och 
som eventuellt kan integreras 

i projektet, skriver Hellman.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nya lägenheter planeras i Älvängen

Här planerar Alebyggen att bygga ytterligare lägenheter 
i Älvängen. Med det tidigare ”bankhusprojektet” i färskt 
minne bedömer bolaget att det finns ytterligare underlag.

NÖDINGE. – Vi är super-
nöjda med fritidsgården 
och vi får vara med och 
bestämma allt som ska 
hända, säger Jessica 
Rodin, 16.

Under påverkan-
storget för ett ökat 
ungdomsinflytande 
framkom att många 
ungdomar redan känner 
en stor delaktighet.

Därmed inte sagt att 
seminariet var fritt 
från kritik….

Alla ungdomar i åldern 13-20 
år var i onsdags inbjudna att 
medverka i ett påverkanstorg 
i Ale gymnasium. Motpar-
ten var ledande tjänstemän 
och politiker i Ale kommun. 

Syftet är att få veta vad ung-
domar tycker om skolan, 
mötesplatser, möjligheter 
att påverka och kollektiv-
trafiken. Det blev ett antal 
givande timmar som inte 
bara fylldes med kritik, utan 
många ungdomar berömde 
också kommunen för bland 
annat fria busskort och ett 
stort inflytande över fritids-
gårdarna.

– Det är roligt att vi inte 
bara får kritik. Jag tror vi har 
kommit väldigt långt i Ale 
kommun med ungdomsin-
flytande och det är ett arbete 
som aldrig får stanna. Idag 
valde vi majoriteten till det 
nya ungdomsrådet, sa Hasse 
Andersson (S), ordförande 
i demokrati- och arvodes-

gruppen.
Idag kan unga påverka 

genom klassråd, elevråd, 
matråd, ungdomsfullmäktige 
och ungdomsråd. Kommun-
ledningen informerades om 
skolor där detta inte fung-
erar. Under påverkanstor-
get fick ungdomarna möta 
beslutsfattare inom fyra olika 
områden. Hetast diskus-
sioner var det inte oväntat i 
hörnan med kollektivtrafi-
ken.

– Det är toppen med 
det nya fria busskortet som 
gäller på fritiden, men pro-
blemet är att det inte gäller 
efter tio på kvällen. Eftersom 
vi har ont om träningstider i 
kommunen får vi träna sent 
och då känns det konstigt att 
straffas med att få betala när 
vi reser hem, ansåg Ali Baiat, 
17 år från Nödinge.

Kritiken gällde inte bara 
bussarna lokalt, utan också 
till och från Göteborg.

– Att alla bussar till Surte 
ska gå via Svingeln är helt 
sjukt. Det tar onödigt lång 
tid och ytterst få nyttjar den 
servicen. Åtminstone varan-
nan buss borde gå direkt till 
Surte. Idag går det fortare 
att åka till Nödinge från 
Göteborg än till Surte. Då 
är något fel, dundrade Jessica 
Rodin.

Andra tydliga synpunk-
ter och önskemål från ung-
domarna rörde skolmaten, 
förbättrade öppettider på 
fritidsgårdarna, fler natt-
vandrare och möjlighet att få 
träffa skolans rektor…

– Ja, vi har fått höra 
mycket intressant av ung-
domarna idag. En del saker 
skrämmer mig, men det är 
sådant som vi får ta tag i. Vi 
har lovat återkomma med en 
rapport om hur vi har hante-
rat deras frågor senast i slutet 
av maj, sa en nöjd kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

Nöjda ungdomar förde fram kritik

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Påverkanstorget i Ale gymnasium en framgång

En snabb reflektion var att 
det faktiskt går att föra fram 
kritik utan att vara förban-
nad. Ungdomarna verkade 
trivas utmärkt i centrum på 

påverkanstorget och deras 
röst gjorde sig definitivt 
hörd.

Batouul Raad, Matilda Andersson, Jessica Rodin och Felicia Eidenby samtalade med Hasse 
Andersson (S) kring mötesplatsernas status i Ale.

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), var glad 
över ungdomarnas engagemang.


