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Ett 70-tal personer var på plats 
när Kris besökte Ale gymnasi-
um för att skapa kontakt med 
ungdomarna och berätta om 
sin verksamhet. De håller just 
nu på att skapa en ungdoms-
sektion och ett samarbete med 
Mötesplats Ungdom startas 
nu under hösten. 

– Det kan vara svårt att ta 
sig ur kriminalitet när man 
bor i ett litet samhälle där alla 
känner alla. Till Kris i Göte-

borg kan man vända sig ano-
nymt och alla som träffas där 
strävar åt samma håll. Det är 
en bra organisation som tar 
hand om och möter de män-

niskor som försöker ta sig ur 
droger och andra problem, 
säger Jonas Ekstrand, pro-
jektledare på Mötesplats 
Ungdom.

Idén väcktes när medlem-
mar med koppling till Ale fö-
reslog ett samarbete för att nå 
ut till fler. Föreningen består 
av före detta kriminella vill 
hjälpa andra som hamnat snett 
tillbaka till ett normalt liv. 

I fredags var några nionde-
klassare från Ale med när Kris 
ordnade en tacokväll, vilket 
blev ännu ett steg i samarbetet. 

Jonas Ekstrand har bara 
hört positiva röster om pro-
jektet, både från kommunen 
och bland ungdomarna.

– Som alltid funderar folk 
när det kommer något nytt. 
Dessa personer är före detta 
kriminella, men alla måste 
vara värda en andra och tredje 
chans. Om man inte kan ge 
människor det så är man helt 
fel ute.

Nästa steg blir en föreläs-
ningskväll på Ale gymnasium 
den 23 november. Då kommer 
en av medlemmarna från Kris 
att berätta om hur det var att 
ta sig ur kriminalitet och gäng-
sammansättningar. Både ung-
domar och vuxna är välkom-
na och man kommer även 
att bjuda in alla föräldrar till 
elever på Lärlingsgymnasiet. 

JOHANNA ROOS

Kris gästade Mötesplats Ungdom

I onsdags gästades Mötesplats Ungdom av medlemmar från 
föreningen Kris (kriminellas revansch i samhället).

LILLA EDETS KOMMUN

GENERALENTREPRENAD
Lilla Edets kommun genom samhällsbyggnads-
avdelningen inbjuder till anbudsräkning avseende 
gatu- och VA-entreprenad för Ekeberg Etapp 2.

Entreprenadens genomförande kräver att 
erforderliga medel och tillstånd erhålles.
Förenklad upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling. 

Anbud skall i skriftlig form adresseras till: 
Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
46380 LILLA EDET
märkt: ”Anbud, Ekeberg Etapp 2, Gatu- och 
VA-entreprenad”
och vara kommunen tillhanda senast den  
11 november 2011.
Entreprenaden skall vara färdig för  
slutbesiktning senast den 3 maj 2012.

Frågor angående entreprenaden kan ställas till 
Jan Erlandsson, Lilla Edets kommun,  
070-7757725 eller jan.erlandsson@lillaedet.se.

För rekvisition av förfrågningsunderlaget kontakta 
Lilla Edets kommun.
Via e-post, miljo@lillaedet.se, eller via telefon,
Ulrika Ankel, 0520-659651 eller Eva Johansson, 
0520-659652.

Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Sara och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Det är viktigt att du som ung får chans att prata 
om din ekonomi. Välkommen in så hjälper jag dig.
Du når mig på sara.a.eriksson@swedbank.se
0303-334892, växel 0303-334880.

���������	
������
������������������

�����	���������
��	���	������������ ������
�������������

!���"	���	����	#��$�!��%	�

&������'	!������!��
"�	�(����"�	����#

NÖDINGE. Kris (kriminellas revansch i samhället) 
hjälper före detta kriminella att hitta tillbaka till 
samhället. 

Nu startas ett samarbete med Mötesplats 
Ungdom och i onsdags fick ungdomarna chansen 
att träffa några av föreningens medlemmar.

0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen alvangen@handelsbanken.se

ÄLVÄNGEN

Euro 24 timmar 
om dygnet!

Direkt i 
bankomaten

www.handelsbanken.se/alvangen

ALAFORS. I torsdags 
hölls höstens första 
ortsutvecklingsmöte 
och först ut var Ala-
fors. 

Representanter från 
såväl föreningar som 
kommunen samman-
trädde på Pelarteatern. 

Temat för kvällen var 
samverkan mellan unga 
och vuxna.

Hur ska man gå till väga för 
att bygga broar mellan unga, 
vuxna och föreningsliv?

Den frågan blev utgångs-
punkt för diskussionerna på 
Alafors ortsutvecklingsmöte. 

– För första gången i his-
torien deltog lika många ung-
domar som vuxna i mötet och 
det blev en positiv stämning. 
Vi pratade bland annat om 
hur man kan använda sig av 
Pelarteatern på nya sätt. Man 
kanske kan ordna olika typer 
av föreläsningar eller utbild-
ningar. Platsen är lite bort-
glömd och man behöver inte 

alltid lägga allt på Ale gymna-
sium, säger Dan Björk, ord-
förande.

Han var inte ensam om att 
uppleva torsdagens samman-
komst som positiv. 

Thomas Berggren, pro-
jektledare för Vakna, beskri-
ver mötet som levande och 
lösningsfokuserat. Han be-
rättade bland annat om vad 
som gjorts inom Vakna.

– Bra idéer har alltid möj-
lighet att kunna förverkli-
gas och samarbeten är vik-
tigt. Pelarteatern erbjöd sig 
bland annat att hjälpa till på 
Festivalborg och det bety-
der mycket. Teaterns loka-
ler skulle även kunna fung-
era som en samlingsplats för 
olika föreningar för att kunna 
närma sig varandra och hitta 
gemensamma kopplingar.

Birgitta Augustsson, 
samverkanskoordinator för 
barn och unga, deltog också 
i mötet. Hennes fokus låg 
främst på skolan och hur 
man ska komma tillrätta med 

skolk.
– Det är viktigt att man 

jobbar med problemet för 
att förhindra att det breder 
ut sig. Himlaskolan är ett bra 
exempel på en skola där man 
arbetar aktivt med att förhin-
dra skolk. 

Karin Larsson från Ahla-
fors IF berättade om hur pla-
nerna på att anlägga konst-
gräsplaner fortskrider. 

– Älvängen ligger längst 
fram i planeringen eftersom 

de kan delfinansiera själva. 
Pengar finns för övriga för-
eningar men först ska politis-
ka beslut tas. I Ahlafors IF har 
vi en arbetsgrupp som arbe-
tar med detta.

Även Mats Berggren från 
Ale fritid var med och pratade 
om den nyss avslutade Vakna-
föreställningen Vad gör du 
just nu?, som har mycket ge-
mensamt med kvällens tema.

JOHANNA ROOS

Levande möte i Alafors

Mats Berggren från Ale fritid pratade om Vakna-föreställ-
ningen Vad gör du just nu? Foto: Sebastian Rissanen
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