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KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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NOL. Samarbete skapar 
ett tryggare samhälle. 

Det var ledorden på 
torsdagens ortsutveck-
lingsmöte där delta-
garna informerades om 
hur arbetet mot droger 
och kriminalitet, fram-
för allt bland ungdomar, 
fortskrider. 

Flertalet punkter handlade 
om hur ungdomsbrottslighet 
och droganvändning kan fö-
rebyggas. Dagordningen till 
trots lyste ungdomarna med 
sin frånvaro när ett 20-tal 
åhörare samlades i Folkets 
hus i torsdags kväll.

Vakna, tillsammans mot 
droger, har under sina sju 
verksamhetsår gjort stor skill-
nad i kommunen. Arrange-
mang som det drogfria val-
borgsfirandet Festivalborg 
hör till de främsta stolthe-
terna.

Thomas Berggren är 
glad över vad man lyckats 
åstadkomma och för att del-
tagarna skulle få en inblick 
visade han en film där man 
dokumenterat olika evene-
mang som hållits under året. 

– Tidigare var det kaos på 
valborg. Ungdomarna hade 
ingenstans att ta vägen och 
det slutade inte sällan med 
mycket fylla och stök. Nu 
har vi istället 700 nyktra be-
sökare på Festivalborg, som 
arrangeras av ungdomarna 
själva. När vi ser hur väl arbe-
tet fungerar öppnar det upp 
för fler möjligheter.

Eva Marberg, fältanknu-
ten socialsekreterare, arbetar 
halva tiden ute bland ungdo-
mar. I Ale finns sammanlagt 
fem fältarbetare, tre från so-
cialen och två från Ale fritid. 
Tillsammans täcker de upp de 
flesta kvällar i veckan och de 
besöker bland annat Mötes-

plats ungdom och andra sam-
lingsplatser. 

– Syftet är att skapa kon-
takt och kartlägga vilka behov 
och önskemål som finns för 
att kunna dra igång nya verk-
samheter. Vi försöker också 
att identifiera vilka problem 
som finns för att kunna på-
verka i rätt riktning. Det kan 
handla om allt från ökat dro-
ganvändande till främlings-
fientlighet. 

Minskad brottslighet
Några direkta nyheter togs 
inte upp, utan det mesta var 
uppdateringar på vad som 
görs i kommunen. 

I våras skrevs ett samver-
kansavtal mellan skola, so-
cialtjänst, polis och fritid i 
Ale. Syftet med SSPF är att 
genom gränsöverskridande 
arbete kunna jobba brotts-
förebyggande och trygghets-
skapande. Det nya arbets-

sättet har gett goda resultat, 
något som Håkan Frank, 
biträdande chef för polisen  
nordöst, bekräftade på mötet. 

– Från januari till septem-
ber har vi haft hela 1200 hän-
delserapporter i Ale, vilket 
tyder på hög närvaro och 
vi kan se att brottsligheten 
minskar. Det är svårt för po-
lisen att själva lösa de pro-

blem som finns i samhället 
och därför är samarbete med 
andra instanser viktigt.

Han påminde också om 
att man kan ringa och tipsa 
polisen om man upptäcker 
något som verkar lurt och att 
minsta sak kan vara viktig för 
att kunna lägga ett pussel.

– Man ska vara lite miss-
tänksam om någon till ex-

empel är extra hjälpsam vid 
bankomaten eller om en 
främmande person ringer på 
dörren. 

ÄLVÄNGEN. Det var 
ungdomsfrågorna som 
dominerade Älvängens 
ortsutvecklingsmöte.

Vikten av att kunna 
erbjuda vettiga fri-
tidsalternativ betona-
des från flera håll.

Ale gymnasium med-
verkade och berättade 
om sin nya organisa-
tion och de programin-
riktningar som finns.

Efter att representanter från 
de kommunala enheterna, 
Alevira Rättvis Handel 
och Änggatan 4 (tidigare 
Ängabo), informerat om 
sina respektive verksamheter 
följde en intressant nuläges-
rapport från Ale gymnasium. 
Nye verksamhetschefen 
Hans Enckell hade sällskap 
av läraren Pelle Andersson.

– Jag har ett förflutet 
inom Skolinspektionen. Jag 
tog det här uppdraget för jag 
vet vilken bra skola Ale gym-

nasium var när jag själv var 
ute och gjorde inspektioner. 
På de senaste fem åren har 
Ale gymnasium förlorat 500 
elever. Nu ska vi vända den 
trenden. Vårt gymnasium 
ska bli det naturliga valet för 
Ales ungdomar, förklarade 
Hans Enckell.

– Vi har varit väldigt 
självkritiska i vår analys. Nu 
blickar vi emellertid framåt. 
Det är tre nyckelord vi för 
fram; nytänkande, ansvar och 
upplevelser.

I slutet av november 
kommer Ale gymnasium att 
hålla öppet hus dit ungdo-
mar och dess föräldrar är 
välkomna.

– Vi tål att jämföras med 
andra gymnasieskolor, fast-
slog Pelle Andersson.

Birgitta Augustsson, 
samverkanskoordinator för 
barn och unga i Ale, Ing-
Marie Olsson, brottsföre-
byggare hos Polisen, Jenny 
Hult, fältanknuten social-

sekreterare och Thomas 
Berggren, projektledare 
Vakna, gav sin gemensamma 
syn på den rådande ung-
domssituationen.

– Vi har hyfsad bra koll 
utan att för den sakens skull 
nått kanonresultat. Det 
pågår ett positivt samarbete 
och det finns ett gott enga-
gemang, förklarade Birgitta 
Augustsson.

Att det förekommer 
droger var inget som förne-
kades.

– Jag är lite orolig. Vi 
måste hjälpas åt, det är vi 
vuxna som sätter gränserna. 
Det är inte okej för en 
ungdom som inte fyllt 18 år 
att dricka eller röka, beto-
nade Ing-Marie Olsson.

Thomas Berggren var 
inne på samma linje.

– Vi är inte vaccinerade 
mot droger här i Ale även 
om jag hade hoppats kunna 
få säga det. Jag delar Ing-
Maries oro. Det är alltför 

många ungdomar som sänker 
garden och tycker det är okej 
att röka hasch eller använda 
så kallade nätdroger. Det 
smartaste sättet för att mot-
verka den utvecklingen är 
att skapa alternativ för ung-

domarna. Det är så vi måste 
jobba, fånga ungdomarna i 
de yngre tonåren och sedan 
hålla kvar dem. Vi ska stötta 
och ge dem förtroende.

Ortsutvecklingsmötet i 
Madenskolan avslutades med 

att Roger Henriksson och 
Martin Steen förkunnade 
den glada nyheten om konst-
gräsplan på Älvevi.

Tryggheten i fokus
– Ortsmöte i Nol om förebyggande arbete

Håkan Falk, biträdande chef för polisen nordöst och Thomas Berggren från Vakna berättade 
om hur man i Ale arbetar förebyggande mot droger och kriminalitet.
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Ungdomsfokus på Älvängens ortsmöte
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Ing-Marie Olsson, brottsförebyggare hos Polisen, Birgitta Augustsson, samverkanskoordina-
tor för barn och unga i Ale, samt Jenny Hult, fältanknuten socialsekreterare, medverkade på 
onsdagens ortsutvecklingsmöte i Älvängen.


