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Här blir ungdomars röst hörd

Två aleungdomar har fått 
i uppgift att med kamerans 
hjälp dokumentera sin vardag 
och miljön som de lever i. 
Resultatet kompletterar den 
vandringsutställning som 
färdas land och rike runt i en 
container.

– Syftet är att visa upp 
både skillnader och likhe-
ter bland ungdomar. Att vara 
ung idag kan se väldigt olika 
ut, någon studerar, en annan 
är arbetslös. Någon är flyk-
ting och nyanländ, en annan 
har inte varit utanför kom-
mungränsen. I utställning-
en berättar Sveriges ungdo-
mar, däribland två från Ale, 
om sina tankar kring samhäl-
let genom film, foto, röstlå-
dor och andra kreativa sätt, 
säger Fredrik Anderman på 
Kulturverket i Ale.

Yttrandefriheten
Grundidén är att manifeste-
ra för yttrandefriheten, där 
ungas tankar och åsikter lyfts 
fram.

– Ungdomsinflytande 
är inte alltid vad vi tror att 
det är. Vi hoppas att i sam-
band med utställningen också 
kunna göra en genomlysning 

av hur Ales ungdomar ser på 
sina möjligheter att påverka 
och sedan se hur deras bild 
stämmer överens med våra 
politikers, säger Sven Niel-
sen.

Att Kultur- och fritidsför-
valtningen tände på utställ-
ningen beror självfallet på att 
ungdomsdemokrati är en pri-
oriterad fråga.

Ungdomslots
– Vi har dessutom bra möj-
ligheter att kunna följa upp 
och genomföra förändring-
ar. Sven Nielsen jobbar som 
ungdomslots med uppdraget 
att värna just ungas inflytan-
de i samhllet. Nu vill vi också 
visa upp vad ungdomar fak-
tiskt kan och vill. Ett syfte är 
att inspirera såväl unga som 
vuxna, menar Fredrik Ander-
man.

Till utställningen och 
ämnet finns ett bra pedago-
giskt material att ladda ner 
från nätet.

– Vår förhoppning är att 
både grundskolan och gym-
nasiet tar chansen att besöka 
Röstlådan. Den kommer att 
finnas i en container på ut-
sidan om Ale gymnasium. 

Två ungdomar kommer att 
förevisa utställningen, vilket 
också känns väldigt roligt, av-
slutar Sven Nielsen.

Utställningen kommer 
även att vara öppen under 
Festivalborg som arrangeras 
lördag 30 april och som för-
hoppningsvis lockar närmare 
1000 ungdomar till Ale gym-
nasium.

Utställningen Röst sker i en container som fraktas runt i landet. I nästa vecka kommer den 
till Ale gymnasium och kommer att vara öppen onsdag till lördag.
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Per-Anders Klöversjö
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NÖDINGE. Hur skapas ett samhälle där ungdomar 
tas på allvar och behandlas med respekt?

Svaret kan finnas i utställningen Röstlådan som 
arrangeras 26-30 april utanför Ale gymnasium.

– Vi gör mycket för att ständigt förbättra ung-
domsinflytandet, men du kan aldrig slappna av, 
säger ungdomslots Sven Nielsen.

Nu blir det härdat 
glas som bullerskydd

Krossade bullerskydd längs 
E45 i Nol.

NOL. Säkerhetsglaset 
som utgör bullerskydd 
längs nya E45 ersätts 
efterhand med härdat 
glas.

– Det har en helt 
annan hållfastighet och 
blir mycket svårare att 
sabotera, säger samhälls-
planeringschef Lennart 
Nilsson.

Under en natt i vinter krossa-
des inte mindre än 16 buller-
skydd av glas längs nya E45 
mellan Nol och Nödinge. 
Kostnaden för att byta ett glas 
är 20 000 kronor.

– Nu har Trafikverket be-
stämt sig för att specialbestäl-
la ett härdat glas som är det-
samma som vi har i vindrutan 
fram på bilen. Det faller inte 
sönder som det säkerhetsglas 
som sitter där nu, säger Len-
nart Nilsson.

Vidare dröjer det nu inte 
länge tills etappen mellan Nol 
och södra Älvängen öppnar 
för trafik.

– Det kommer också att 
ske en omasfaltering av ytbe-
läggningen mellan Nol och 
Nödinge, där det har varit en 
del sättningar.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det finns mycket att ta del av i utställningen Röst. Bildmate-
rialet är en bärande faktor, en del kommer att vara från Ale.


