
NÖDINGE. Kultur- och 
fritidsnämndens utspel 
förra veckan har väckt 
Ales ungdomar.

Nu protesterar de 
öppet mot förslaget 
att fritidsledarna inte 
längre ska få arbeta 
dagtid.

– Framför allt är det 
skandal att vi inte har 
blivit tillfrågade. Det 
är ju oss ungdomar 
det gäller, säger Felicia 
Eidenby, 17.

Den borgerliga alliansen gick 
till val på att både öppna fler 
fritidsgårdar och att göra de 
befintliga mer tillgängliga. 
I förra veckan läckte det ut 
hur denna satsning skulle fi-
nansieras. Tanken har varit 
att begränsa antalet fritidsle-
dare som idag jobbar dagtid 
på kommunernas högstadie-
skolor.

– Fritidsledare ska inte 
göra lärarnas jobb, de behövs 
på kvällarna efter skoltid, sa 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande i förra veckans 
Alekuriren.

Förslaget har inte vunnit 
några pluspoäng hos varken 
fritidspersonalen eller ung-
domarna. En facebookgrupp 
för de som vill ha fritidsledar-
na kvar dagtid bildades. Idag 
har gruppen nästan 1200 

medlemmar.
Felicia Eidenby, Bohus, är 

en av medlemmarna som har 
engagerat sig i protesterna.

– Jag förstår inte hur de 
tänker. Vi har inte fått någon 
som helst information. Jag 
sitter även med i Ale ung-
domsråd och inte heller där 
har detta nämnts. Varför 
frågar de inte oss när det är 
något som definitivt bara rör 
oss? Hur kan vuxna männis-
kor tro sig veta hur ungdomar 
vill ha det?

Katastrof
Argumentet att neddrag-
ningen av dagtidspersonal 
sker för att öppna fritidsgår-
darna mer under kvällstid 
köper inte Felicia Eidenby.

– Det har faktiskt funge-
rat ganska bra som det har 
varit i Bohus med två till tre 
öppna kvällar. Jag förstår 
att de kanske behöver spara 
pengar, men att ta bort fri-
tidsledarna helt från skolan 
vore en katastrof. Det är ju 
där vi har lärt känna varandra. 
De går möjligen att begrän-
sa det till några dagar, men de 
måste definitivt finnas kvar, 
menar hon.

På onsdag ska Kultur- och 
fritidsnämnden sammanträ-
da i kommunhuset i Alafors. 
Strax innan mötet planerar 
Ales ungdomar en demon-

stration. Allt har organise-
rats genom Facebook.

Batoul Raad, 14, går på 
Kyrkbyskolan i Nödinge och 
tänker ansluta till demon-
stranterna. Hon var också 
med i TV4-nyheterna, där 

hon uttryckte sin stora oro.
– Det är en stor trygghet 

för oss att de finns i skolan 
på dagtid. Inslaget i TV tror 
jag har medfört att alla för-
står allvaret, det blir väldigt 
seriöst när vi ungdomar upp-

märksammas i nyheterna. Jag 
hoppas det får effekt, säger 
Batoul Raad som också skick-
ar en sista hälsning.

– Spara gärna, men inte 
på vår bekostnad. Vi ses på 
onsdag!
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Ungdomar tar strid för fritidsledarna
– Planerar demonstration inför Kultur- och fritidsnämndens möte
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Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Räntefri avbetalning upp till 24 mån

Elvisp

Tvättmaskin

• 250w

• Högeffektiv med 5 effekter

• Degkrokar medföljer

Elektro Helios TF1275E
• 1200 varv

• 6 kg

• LED-display

• Tvätteffekt A

• Energiklass  A-10%

RABATT
60%

RABATT
29%

Ord pris 249:-

Ord pris 4.495:-

OOOBBBSSS!!! BBBeeeggggrrrääännnsssaaattt aaannnttttaaallll

Tänker demonstrera. Inför Kultur- och fritids-Tänker demonstrera. Inför Kultur- och fritids-
nämndens möte på onsdag i Alafors mobilise-nämndens möte på onsdag i Alafors mobilise-
rar ungdomarna kraft. På Kyrkbyskolan i Nödinge rar ungdomarna kraft. På Kyrkbyskolan i Nödinge 
tänker Batoul Raad med flera att ansluta.tänker Batoul Raad med flera att ansluta.


