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Mötesplatser och fritidsledare

HJÄLP OSS HJÄLPA 
EUROPAS FATTIGASTE BARN!

Har ni prylar att sälja till förmån för 
Moldaviens barn söndag 1 maj?

Lämna gärna in dessa till oss 
tisdagar kl 18-21, dok senast 26 april. Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

I lördagens V75-om-
gång på Åby blev det mil-
jonregn över spelarna på sju 
rätt. En Harry Boy-kupong 
inlämnad hos Godislagret 
i Nol gav hela 9.031.341 
kronor. Det var ett kom-
pisgäng på fyra medelålders 
män från Nol-Alafors som 
hade lyckan med sig.

Harry Boy-kupongen, 
som kostade 192 kronor, 
var ett av de tre system som 
lyckades pricka in sju rätt. 

Förutom en rad med sju rätt 
innehöll kupongen 14 rader 
med sex rätt och 66 rader 
med fem rätt. Den högsta 
Harry Boy-vinsten i ATG:s 
historia är 20.678.722 
kronor från 2004. 
Omsättningen på 
dagens V75-omgång var 
88.113.244 kronor, och 
57.273.608 kronor delades 
ut i vinster till spelarna.

❐❐❐

–Ales ungdomar tydliga när påverkanstorget arrangerades på nytt

Ale Ungdomsråd 2011. Påverkanstorget valde delar av ungdomsrådet i ett demokratiskt val.

Miljonregn över Nol-Alafors

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Verksamhetschef Peter Madsen, vice ordförande i Utbildningsnämnden, Dennis Ljunggren (S) 
och ordförande Peter Kornesjö (M) svarade på elevernas frågor om skolan.

NÖDINGE. Påverkan-
storget med elever i 
högstadie- och gymna-
sieåldern blev en fredlig 
uppgörelse.

Kritiken och kraven 
var de ganska överens 
om, därmed inte sagt 
att allt går att tillgo-
dose.

– Ett modernt café 
med bra öppettider och 
låga priser är tyvärr 
inte en kommunal 
fråga, sa kommunalråd 
Mikael Berglund (M).

Politikerna fick med sig en hel 
del matnyttigt att fundera över 
från onsdagens påverkanstorg. 
Ungdomarna från kommunens 
alla hörn yttrade sig över kol-
lektivtrafiken, skolan, mötes-
platser och Ales utveckling i 
största allmänhet.

– Jag är imponerad. Det 
finns ett stort engagemang och 
i samtalen växer också förståel-
sen för varför det ser ut som det 
gör i vissa frågor, kommentera-
de oppositionsråd Paula Örn 
(S).

Efter de omfattande protes-
terna från ungdomarna i Ale i 
samband med att Kultur- och 
fritidsnämnden tog beslut om 
att minska antalet fritidsledare 
med betoning på dagtidsperso-
nalen var en fråga given.

Felicia Eidenby med flera i 
Ungdomsrådet undrade varför 

de inte blivit tillfrågade innan 
beslutet togs.

– Jag är den första att be-
klaga hela händelseförlop-
pet. Det är verkligen inget jag 
är stolt över. All information 
gick ut fel väg. Vi ska nu ägna 
hela året till att lyssna på ung-
domarna och sedan inför 2012 
fatta rätt beslut om hur verk-
samheten på fritidsgårdarna 
ska fungera, förklarade Isabell 
Korn (M), nytillträdd ordfö-
rande för Kultur- och fritids-
nämnden.

Hon ställde också en fråga 
direkt till ungdomarna.

Vad tycker ni är vikti-
gast, antalet mötesplatser 
och innehållet på dessa eller 
personal?

– Personalen är nummer 
ett. I tonåren behöver man bra 
människor att prata med svara-
de en av ungdomarna spontant.

Alliansen som i valrörelsen 
talat om fler fritidsgårdar får 
kanske tänka om.

– I Surte behövs ingen. Det 
fungerar perfekt med den vi 
har i Bohus, men låt persona-
len vara kvar, löd bohusungdo-
marnas budskap.

Ale gymnasium ligger fort-
farande långt framme när det 
gäller demokrati och elevin-
flytande.

– Det är riktigt bra. Vi är 
till och med delaktiga när det 
ska anställas ny personal, säger 
Tobias Fri och kompisen 

Magnus Lundborg som också 
läser i Ale gymnasium fyller i:

– Vi borde använda huset 
mer. Det är ett aktivitetshus 
vi ungdomar behöver. Mötes-
plats ungdom är kanon, men 
borde vara öppet oftare.

Skolan klarade sig bra från 
kritik, däremot ansågs matkva-
litén skifta mellan skolorna.

Busskorten som är en stän-
digt återkommande fråga 
borde enligt ungdomarna gälla 
över en större region och under 
dygnets alla timmar.

Det finns lite att jobba på!
Dessutom fick kommun-

ledningen gärna verka för fler 
caféer med bra öppettider och 
låga priser...


