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Skakande föreläsning om narkotikans konsekvenser

Sedan knappt ett år tillbaka 
har Malin Perkhed och Pau-
lina Olerius fördjupat sig i 
ämnet droger och missbruk. 
Bland annat har tjejerna 
intervjuat poliser och samlat 
på sig fakta om diverse nar-

kotiska preparat.
– Det har varit väldigt 

intressant, men samtidigt 
skrämmande när man ser 
vilka konsekvenser som ett 
drogmissbruk kan få, säger 
Malin.

Förra måndagen hade 
Malin och Paulina bjudit 
in fyra representanter från 
KRIS, som är en ideell kam-
ratförening bestående av före 
detta kriminella och/eller 
missbrukare. KRIS verkar 
för ett narkotikafritt sam-
hälle och humanare krimi-
nalvård, både i Sverige och i 
andra länder.

– Föreläsningen kunde 
genomföras tack vare ett 
samarbete med Vakna, för-
klarar Paulina.

Teatersalongen var väl-
fylld när de fyra före detta 
missbrukarna, talade till ung-
domarna. Det var skakande 
berättelser om livsöden som 
kantats av narkotika och kri-
minalitet.

– Kontentan av ett miss-
bruk blir att man förlorar 
livet. Det är inte så roligt att 
sitta i en cell och få bud om 
att ens släktingar och vänner 
gått bort, förklarade Chris-
ter, 50 år, som har flera långa 
fängelsestraff bakom sig.

– Vi är villiga att dela med 
oss av våra erfarenheter. Själv 
har jag levt på amfetamin i 
42 år. Nu är jag 58. Vill ni 
ha ett varnande exempel på 
vad missbruket innebär så 
sätt upp ett foto på mig, sade 

Tommy.
– Det brukar börja med 

hasch och sedan flyter det 
bara på. Snart fastnar man 
i skiten och heroinet är det 
mest skrämmande. Det 
handlar om att kunna bryta 
ett beteende, konstaterade 
Christer och tillade:

– Ett dåligt beteende smit-
tar i gemenskapen. 

Ingen lämnades oberörd 
av måndagens föreläsning i 
Ale gymnasium. Förhopp-
ningsvis fick det en och 
annan ungdom att tänka 

till om sin livssituation och 
framtid.

– Ni anar inte hur mycket 
ni missar av livet om ni börjar 
med droger. Det är inte värt 
det, betonade Christer och 
fortsatte:

– Narkomaner har en sak 
gemensamt. Vi är exper-
ter på att ljuga, både för oss 
själva och för alla andra i vår 
omgivning. Det finns ingen 
glamour i knarket, tro inte 
det!

Malin Perkhed och Pau-
lina Olerius var mycket nöjda 

när de sammanfattade efter-
middagen.

– Väldigt givande! Den 
här föreläsningen fick nog 
många att förstå allvaret med 
droger. Det är ett ständigt 
aktuellt ämne, säger Malin.

Är det lätt att få tag på 
droger i Ale?

– Ja, verkligen! Det före-
kommer på nästan alla fester, 
så visst är det ett problem, 
avslutar Paulina Orelius.

JONAS ANDERSSON

Malin Perkhed och Paulina Olerius arrangerade förra måndagen en föreläsning om droger. 
Fyra före detta missbrukare från KRIS hade bjudits in till Ale gymnasium. Här ses två av 
dem, Tommy och Christer. 

– Före detta missbrukare gästade Ale gymnnasium
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NÖDINGE. – Ta vara på livet, utbilda er och skaffa jobb.
Det var budskapet som delegationen från KRIS 

(Kriminellas Revansch I Samhället) gav till ungdo-
marna i Ale gymnasium.

Föreläsningen var initierad av Malin Perkhed och 
Paulina Olerius i BF3A, som ett led i elevernas pro-
jektarbete.

ÄLVÄNGEN. Det blir 
ett resecentrum i 
Älvängen, men inte lika 
stort som tidigare pla-
nerats.

Västtrafik verkstäl-
ler sin plan trots att 
Ale kommun har dragit 
sig ur.

– Jag har fått se rik-
tigt fina ritningar och 
det blir absolut inte 
bara någon ”väntkur”, 
säger kommunalråd 
Mikael Berglund (M).

Kommunledningen har ny-
ligen träffat Västtrafik för 
att reda ut turerna kring det 
omtalade resecentrumet i 
Älvängen. I samband med 
maktskiftet i Ale kommun 
tillkännagavs att den nya po-
litiska majoriteten inte hade 
för avsikt att delta i förverk-

ligandet av ett rese- och kul-
turcentrum i Älvängen.

– Det går inte att priori-
tera något sådant när vi har 
en skola som har halkat efter. 
Det handlar inte bara om 
investeringen, utan om att 
någon dessutom måste driva 
huset. Det kostar pengar, har 
Mikael Berglund deklarerat 
vid ett flertal tillfällen.

När det senare framkom 
att Västtrafik själva skulle 
ha avsatt 65 miljoner kronor 
till byggnationen krävde Ale 
kommun ett möte.

Siffran korrekt
– Det stämde att det fanns 
65 Mkr i budgeten för ett re-
secentrum i Älvängen, men 
dessa pengar ska även täcka 
fastighetsinlösen och mark-
arbeten samt iordningsstäl-
landet av deras egna lokaler. 
När vi nu har tydliggjort att 

inga kommunala skattepeng-
ar kommer att finnas med i 
projektet har Västtrafik utar-
betat en egen plan. Ritning-
arna skvallrar om en mycket 
snygg byggnad med ett stort 
glasparti på ena sidan. Bygg-
naden kommer att rymma 
vänthall, pressbyrå och ad-
ministrativa lokaler för Väst-
trafik. Huset kommer att vara 
möjligt att bygga till i framti-
den. Jag är jättenöjd och det 

är jag övertygad om att ale-
borna också kommer att bli, 
säger Mikael Berglund.

Den tidigare idén att låta 
resecentrumet även få ett kul-
turhus innehåll med utrym-
men för konstutställningar, 
biosalong, möteslokaler och 
bibliotek har helt skrotats.

Västtrafik bygger resecentrum i Älvängen
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ÄLVÄNGEN. Ett rese-
centrum med ett kul-
turhus innehåll.

Det är huvudspåret 
när en 2000 kvm stor 
pendelstation planeras 
i Älvängen.

Beslut om bibliotek, 
kyrksal, café samt en 
bio- teatersalong ska 
vara tagna före års-
skiftet.

Västtrafik vill skapa ett 
resecentrum i Älvängen där 
fjärrbussar och tåg möts. 
Ale kommun har medver-
kat aktivt i projektet för att 
kunna fylla de planerade 2000 
kvm. Svenska kyrkan och Ale 
Folketshusförening är de 
två tyngsta aktörerna som 
har visat intresse. Därmed 
tog resecentrumet snabbt 
formen av ett kulturhus.

– Detta kompletterat med 
ett så kallat pendelbibliotek 
som Ale kommun gärna vill 
bidra med så har vi skapat 
ett mycket spännande inne-
håll. Självklart blir det också 
utrymme för ett antal affärs-
lokaler med verksamheter 
liknande Espresso House 
och Pressbyrån, berättar 
Joachim Wever, strategut-
vecklare i Ale kommun.

Totalt handlar det om fyra 
plan på 500 kvm vardera som 
ska fyllas. Den största utgörs 
av en modern bio- och tea-
tersalong. Ale Folketshusfö-
rening har ansökt om bidrag 
från olika håll för att möjlig-
göra projektet.

Hoppas på Boverket
– Det här är en jättechans 
att skapa något unikt i Ale 
och Älvängen. Vi har ansökt 
om investeringspengar till 
en digital bioutrustning 
hos Ale kommun och även 
ett EU-bidrag till samma 
ändamål. Vi kommer också 
att begära 5 Mkr av Bover-
ket, då vi bland annat avser 
driva konferens- och folk-
bildningsverksamhet. Det är 
detta vi förhandlar om just 
nu med Vässtrafik eftersom 
det antingen krävs ett långt 
hyreskonktrakt eller att vi 
äger huset för att Boverket 
ska betala ut pengarna, men 
det kommer vi självklart att 
lösa. Mängder av människor 
kommer att passera resecen-
trumet och biosalongen får 
ett enda långt skyltfönster, 
säger Folketshusförestån-
dare, Willy Kölborg.

Svenska Kyrkan är också 
en stor intressent. Den blå 

kyrkan i Älvängen har gått 
ur tiden och verksamhe-
ten kräver både större och 
modernare utrymmen. Kyr-
korådet ska återigen disku-
tera frågan den 28 oktober, 
men ett beslut är de inte redo 
för ännu. Förslaget omfat-
tar kyrksal och lokaler för 

kyrka i Älvängen. 
– Det är en mycket in-

tressant idé och fördelarna 
är många. Att placera fram-
tidens kyrka där det finns ett 
naturligt flöde av människor 
ser vi som positivt. Det är 
också ett nytt grepp att skapa 
en modernare kyrka än den 

– Beslut om det är på gång. 
Det ska behandlas politiskt, 
men jag har svårt att se varför 
man skulle låta bli att för-
bättra servicen för Aleborna. 
I Stockholm är liknande pen-
delbibliotek vid tunnelbanan 
en stor framgång. Människor 
lånar mycket mer spontant 

också diskuteras. 
Byggnationen beräknas 

kost 42 miljoner kronor. Af-
färsinnehavare har redan visat 
intresse för de kommersiella 
lokalerna, men besluten om 
vilka aktörer som får tillträ-
de till framtidens Resecen-
trum och Kulturhus i Älväng-

Resecentrum blir Kulturhus 2012

RESECENTRUM = KULTURHUS

En skiss över pendeltågstationen och ett planerat resecentrum i Älvängen 2012.
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– Om alla planer går i lås i Älvängen
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Faksimil Fokus Företag vecka 42, 2009. Visionen blir inte 
verklighet.
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– Men något kombinerat 
kulturhus blir det inte


