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10 000 kronor till 
din förening?
Bidrar din förening till ökad livskvalitet 
bland barn och ungdomar eller till att 
motverka droganvändning och 
utanförskap?  

Då kan du ansöka om vårt stipendie 
på 10 000 kronor via 
lansforsakringar.se/alvsborg

Förebilder

Lovande 

BUTIKEN
UPPHÖR!

40%
RABATT PÅ ALLT!

LAMPOR, ELMATERIAL,
UTOMHUSBELYSNING MED MERA!

El & Lampor Vid Willys. Tel 0303-74 88 54
Måndag-Fredag kl 10-19 • Lördag-Söndag kl 10-15

!

ÖPPET
SÖNDAGAR
10-15 ALE. Att ungdomar 

i Ale har mycket att 
säga till om är väl 
knappast någon nyhet. 
Festivalborg, påver-

kanstorg och Mötes-
plats Ungdom är bara 
några exempel på 
detta.

Sedan i höstas ingår 
Ale i nätverket KEKS, 
med syfte att öka ung-
domsinflytandet.
Sammanlagt ingår sjutton 
kommunala förvaltningar 
och ett ungdomskooperativ 
i nätverket KEKS – Kvalitet 
och kompetens i samverkan. 
Tanken är att tillsammans 
formulera mål och ge var-

andra idéer på hur man kan 
arbeta för att ge ungdomar 
fler möjligheter att påverka. 

I samband med att Ale gick 
med i nätverket har alla fri-
tidsassistenter runt om i kom-
munen gått en introduk-
tionskurs. Syftet är att hitta 
nya och fler sätt att öka ung-
domsinflytandet, något som 
i sin tur ska gynna de unga.

– Öppna verksamheter 
bygger på att vi får ungdo-
marna intresserade av att ta 
egna beslut, men för att det 
ska bli möjligt krävs tid, pro-
jekt och mötesplatser. Genom 
nätverket får man chansen 
att titta på hur andra gör och 
både få och dela med sig av 
idéer, säger Calle Enelund, 

enhetschef på Ale fritid, som 
även sitter med i styrgruppen 
för KEKS.

Utbyter idéer
Han är entusiastisk när han 
pratar om Ale kommun ur 
ett ungdomsperspektiv och 
är övertygad om att vi går en 
ljus framtid till mötes. 

– Jag ser fram emot att ut-
veckla Ale gymnasium och 
Mötesplats ungdom och det 
ska bli så skönt när den nya 
kollektivtrafiken kommer 
igång så att ungdomarna lätt-
tare kan ta sig mellan de olika 
orterna. Det tror jag kommer 
att göra stor skillnad.

Calle Enelund ser det som 
en stor tillgång att få ta del 
av hur verksamheter i andra 
kommuner arbetar och att 
sprida våra egna idéer vidare 
är ett rent privilegium.

– Att ungdomar i Ale även 
är delaktiga i den rent eko-
nomiska delen är något som 
inte är vanligt i andra kom-
muner. Dessutom har vi för-
mågan att nå ut till alla ung-
domar, genom exempelvis 
Festivalborg. Där är vi bättre 
än våra kranskommuner som 
ofta bara når de 20-25% som 
går på fritidsgårdarna.

Ökat ungdomsinflytande 
genom KEKS

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Värdefull skara. Ungdomsrådet i Ale är en stor inspiration för andra kommuner som vill öka 
ungdomars inflytande.

Det blev Kerstin Alfreds-
son från Nödinge som 
vann Sportlifes tävling på 
Facebook. Vinsten ett pre-
sentkort om 3000 kronor 
hos Team Sportia var väl-
kommet.

– Det blir nya tränings-
kläder för hela slanten. 
Jag har kommit igång bra 
och tränar flera gånger 

i veckan så det behövs 
kläder, säger Kerstin som 
var strålande glad efter be-
skedet.

Caroline Carlberg på 
Sportlife Nödinge över-
lämnade glatt presentkor-
tet och konstaterade att 
närmare 500 medlemmar 
hade deltagit i tävlingen.

❐❐❐

Lycklig vinnare!


