
Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

En ny enkätundersök-
ning, LUPP 2010, 
bland Ales ungdomar 

visar att det gjorts framsteg 
sedan den första utredning-
en gjordes 2007. Den visar 
också att det finns en del att 
fortsätta jobba med. Tidiga-
re var behovet av nya mötes-
platser det första som ung-
domarna signalerade om, nu 
är det kvalitén i skolan och 
arbete för unga som flest fo-
kuserar på. Det är ett bevis 
på att de satsningar som 
gjordes efter förra LUPP-
undersökningen har haft 
effekt. Mötesplats Ungdom 
i Ale gymnasium har fyllt ett 
behov som fanns och det fria 
busskortet för alla aleung-
domar har gjort det möjligt 
att bättre utnyttja de mö-
tesplatser som finns oavsett 
var du bor. Denna gång är 
det skolan och bland annat 
skolmaten som många ung-
domar har pekat ut som ett 
akut problem. 41% av tje-
jerna i årskurs åtta hoppar 
över lunchen minst en gång 
i veckan. Här har det redan 
påbörjats en insats. Dialogen 
mellan eleverna och köks-
chefen kommer att intensi-
fieras. Att just få vara med 
och påverka är också något 
som framför allt tjejer-
na i undersökningen önskar 
mer av. Även på den punk-
ten finns det en ljusning. 
Ale Ungdomsråd har knappt 
börjat fungera än, men finns 

nu som ett nytt forum för de 
som vill vara med och få ett 
bättre inflytande. Ungdoms-
rådet har regelbundna träf-
far med den politiska led-
ningen. Således är det rätt 
kul att läsa om resultatet i 
LUPP 2010 och kunna kon-
statera att svaren som gavs 
2007 har tagits på allvar och 
att flera av de problemområ-
den som fortfarande kvarstår 
redan är uppmärksamma-
de och på väg att lösas. Det 
som väcker störst oro rör 
alltid narkotika, tobak och 
alkohol. Här ger rappor-
ten ett förvirrat intryck – för 
den sakens skull inte sagt att 
det inte är sant – men posi-
tiva besked blandas med ne-
gativa tendenser. Rökning-
en har minskat generellt, 
fast andelen ungdomar som 
röker regelbundet har ökat. 
15% av tjejerna i gymna-
siet röker varje dag. När det 
gäller narkotikan har tjejer 
i årskurs två i gymnasiet 
”testat en gång” i stor om-
fattning, bland killarna är 
det en lägre andel som 
har testat men antalet 
som har använt nar-
kotika mer än 20 
gånger har ökat 
jämfört med 
2007. Droger 
är en verklig-
hetsflykt och 
att missbru-
ket biter sig 
fast i unga 

åldrar kan bara betecknas 
som okunskap. Den tradi-
tionella ANT-undervisning-
en har också fört en tynande 
tillvaro i grundskolan. Här 
planeras nu en storsatsning 
till hösten, vilket förhopp-
ningsvis kan leda till att de 
positiva trenderna förstärks. 
Heder åt alla som arbetat 
fram rapporten och åt politi-
ker som lyssnar. Det har up-
penbarligen effekt.
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Albert Voorn
OS-medaljör

Allt för häst och ryttare, hund och katt,
foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

För mer info och bokning:
www.aleridsport.nu
eller ring
0303-74 28 30

Clinic för 

7-9
JUNI

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Över 220 sorters lösgodis, 
även sockerfritt!

Ps. Du vet väl att vi har Sias kulglass?

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

ONSDAG 1 JUNI

NO TJAFS
KL 21-01. ENTRÉ: 120:-. 18 ÅR LEG.

Nytt & begagnat
i Nygård
Öppet:
Fredagar kl 1500 - 1800

Lördagar kl 900 - 1500

VVS, El, Husgeråd, Tak och 
Vägg, Plåt, Skruv, mm.

Vägbeskrivning:
Tag 45:an mot Lödöse.
Där tar du av mot Nygård ca 4km.
Skylt visar, Nytt
& Begagnat.

Välkomna!
Vi bjuder på en kopp kaffe

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- Kappor 29:-/m

-  Vaxduk 30:-/m

- Markisväv 95:-/m

NÖJESTRIPP
Shabby chic 
hissgardiner 
& inredning

HJS Fotvård Nödinge vårdcentral

Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård
Fotvård i fotbad
Avlägsning av förhårdnader, liktornar mm

Jag gör även hembesök
Boka tid: 0702-88 99 17

Tis 31 maj
kl 19.00

Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

Börja rida Ponnylektioner
på Jennylund.

Gratis nu i vår!
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www.ajrk.se

ALE JENNYLUNDS RIDKLUBB

Frukt&Grönsakshuset
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