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Vi förverkligar dina
husdrömmar!
Utan en enda krona i kontantinsats!

• Nybyggt arkitektritat hus med
  egen tomt.

• Möjlighet till 100% fi nansiering,
bo billigare än i hyresrätt.

• Sjöutsikt.

• Närhet till dagis, montessoriskola,
  buss, affärer, natur och badplats.

• Golvyta nu upp till 133 kvm.

Allt detta vid vackra Ryrsjön i Lilla-
Edets kommun, ca 30 min. ifrån
Göteborg för endast fr 5 100:-/mån.
(inkl. räntor, amort samt drift vid 
100% fi nansiering)

Pris från 1,6 milj. - Infl yttningsklart
Visningar 
Sön. den 26:e Sept. kl 14.00 - 15.00 
samt Ons. den 6:e Okt. kl 18.30 - 19.30

För visning                                     För ritningar, priser & kalkyler 
Mäklare:
Matilda Ivarsson
031-745 20 56

Per Trönnberg
0706 - 609 666
www.ryrsjon.nu

Nu har Ni chansen att se närmare på våra hus, då vi har 

villavisningar på flera platser i landet. Ta en utflykt och 

besök ett av våra visningshus på nedanstående adress. 

Visningen pågår mellan kl. 12.00-16.00.

 Vildängsvägen 14, 463 32 Lilla Edet

Besök vår hemsida www.fiskarhedenvillan.se för att se 

vilka fler platser vi visar hus på.

0523-379 81

Villavisning 26/9

Lommen

NÖDINGE. Då har det 
åter blivit dags att 
granska Aleungdomar-
nas vanor.

I början av november 
kommer eleverna i års-
kurs åtta och årskurs 
två på gymnasiet att få 
svara på ungdomsenkä-
ten Lupp (Lokal uppfölj-
ning av ungdomspoliti-
ken).

– Första gången som 
vi genomförde den här 
undersökningen var 
2007 och då var svars-
frekvensen 86 procent. 
Vi hoppas att gensva-
ret ska bli ännu bättre 
den här gången, säger 
Lotti Klüg.

I förra veckan samlades re-
presentanter från kommu-
nens högstadieskolor och 
Ale gymnasium för att få in-
formation om Lupp. Anna 
Westin från Ungdomsstyrel-
sen var inbjuden för att berät-
ta om det praktiska genom-
förandet.

– Ungdomsstyrelsen är 
en statlig myndighet som tar 
fram kunskap om ungdomars 
levnadsvillkor. Lupp har fun-
nits sedan 2003 och nästan 
hälften av landets kommu-
ner har någon gång genom-
fört undersökningen. Det är 
många kommuner som åter-
kommer, säger Anna Westin.

– Lupp är en del av den 
svenska ungdomspolitiken 
och är sektorövergripande. 
Syftet med Lupp är att den 
ska vara effektiv, vara ett verk-
tyg för att få kunskap om unga 
och samtidigt utgöra datain-
samling till Ungdomsstyrel-
sen.

Områden som berörs i en-
käten är bland annat, fritid, 
skola, samhälle och inflytan-

de, trygghet, hälsa, arbete och 
framtid.

– Eleverna svarar anonymt 
och gör det på lektionstid. 
När undersökningen är gjord 
finns det ett analysprogram 
(W-lupp) där man kan göra 
jämförelser mellan skolor och 
tidigare år.

Prioriterade arbetsområden
Efter den undersökning som 
gjordes i Ale kommun 2007 
beslutade politiken om pri-
oriterade arbetsområden, 
bland annat att droganvänd-
ningen skulle minska, bemö-
tandet lärare-elev skulle för-
bättras och färre skulle utsät-

tas för brott.
– En hel del saker har gjorts 

till följd av de svar som fram-
kom i Lupp-undersökning-
en. Ett nytt ungdomsråd har 
utvecklats, fria bussresor har 
införts, Mötesplats Ungdom 
har sjösatts och vi har numera 
fyra fältanknutna socialsekre-
terare istället för två. Det är 
några konkreta åtgärder som 
skett, säger Sven Nielsen på 
Ale Fritid.

Aleungdomarnas vanor synas igen
– Ny Lupp-undersökning genomförs

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anna Westin från Ungdomsstyrelsen gästade Ale gymnasium i onsdags för att berätta om 
genomförandet av Lupp.

Marita Elheim, lärare på Ale gymnasium, diskuterar den 
kommande Lupp-undersökningen med eleverna Amanda Tha-
lenius och Asil Jadari.

Vi har vad din 
trädgård behöver!

Hela sortimentet hittar du på www.lysegarden.se

Öppettider: Tel: 0303 -22 31 30

Hämta själv eller 
beställ & vi levererar!

Fint med stenar och sand.

PLANTERINGSJORD  GRÄSMATTEJORD  TÄCKBARK 
BERGKROSS  KULLERSTEN  FLIS FÖR TRÄDGÅRDS-
GÅNGAR   VÄGGRUS  MURSAND  SANDLÅDESAND
EU-SAND (GUNGSAND)  PRYDNADSSTENAR  SINGEL
BETONGSAND  DANSK SJÖSTEN, SV/VIT  NATUR-
STEN  MAKADAM  FÄRGAT GRUS  MARKDUK  M.M.
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