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Höstens 
sponsringspaket 
är nu utdelade!

Läs gärna mer och ansök om sponsring för 
2013 på vår hemsida www.aleel.se, sista 

ansökningsdag är 31 mars 2013.

Ale Els sponsring riktar sig till registrerade föreningar eller 
klubbar i Ale Kommun och i främsta hand till barn- och 

ungdomsverksamheter inom idrott och kultur.

Följande klubbar och föreningar får 

Ale Els sponsringspaket hösten 2012:

Ale HF Handboll

Ale Golfklubb

FUB Ale

Luftslottet

Alebacken 
Sportklubb

Ale Basket

Nödinge SK

ALE IBF

Kulturföreningen 
Svanen

Alebygdens 
Bouleklubb

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0303-33 16 33

NORRKÖPING. I dagarna 
avgörs om Ale kommun 
är Sveriges bästa drog-
förebyggande kommun.

Thomas Berggren, 
Vakna, är dessutom no-
minerad till titeln som 
årets drogförebyggare.

Bakom utmärkelserna 
står CAN, centralför-
bundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning.

Efter ett politiskt initiativ 
2003 utsågs Thomas Berg-
gren till projektledare för att 
koppla ett samlat grepp kring 
det drogförebyggande arbe-
tet i Ale kommun. Det var 
första byggstenen till det som 
kom att bli Vakna, droger 
dödar! Inledningsvis var det 
ett traditionellt kommunalt 
projekt, men ganska snabbt 
väcktes omvärlden. Thomas 
Berggren jobbade hårt och 
utåtriktat. Svarta skyltar 
med texten ”Vakna – droger 
dödar!” sattes upp runtom i 
kommunen och ofta väl syn-
liga från E45. Intresset kring 
projektet spred sig utanför de 
kommunala verksamheterna. 
Allmänheten tog kontakt, 
näringslivet likaså.

– Alla ville plötsligt 
vara med. Vi hade hittat 
en gemensam berörings-

punkt, våra barn och unga. 
Frågor om hur man kunde 
sponsra projektet dök upp. 
Ekonomiska bidrag blev ett 
problem. Kan man skänka 
pengar till en 
k o m m u n ? 
Vi tyckte att 
det var vik-
tigt att dessa 
pengar blev 
öronmärkta 
för barn och 
ungdomar i 
Ale, därför 
bildades en 
stödförening 
av engage-
rade alebor. 
S t y r e l s e n 
förvaltar pengarna och delar 
årligen ut bidrag till drogfri 
föreningsverksamhet, det 
är en fantastisk saga, säger 
Thomas Berggren som är 
mycket stolt över att ha blivit 
nominerad.

– Jag tycker faktiskt att vi 
är värda det. I Ale bryr vi oss 
om ungdomar. Vi gör mer än 
många andra och vi gör det 
tillsammans. Föreningsliv, 
näringsliv och kommun har 
gemensamt skapat ett starkt 
varumärke i Vakna.

Totalt har insamlingarna 
till Vaknafonden dragit in 
närmare två miljoner kronor. 

Största enskilda bidragsgi-
varen är ICA Kvantum, där 
en påse säljs till förmån för 
stödföreningens verksamhet. 
Även Alebyggen har skänkt 

b e t y d a n d e 
belopp. Det 
är genom 
sitt entusias-
merande sätt 
som Thomas 
B e r g g r e n 
har lyck-
ats få såväl 
nä r ings l i v, 
föreningsliv 
och kommun 
att dra åt 
samma håll. 
N u m e r a 

handlar det drogförebyg-
gande arbetet i Ale om att 
tillsammans kan vi göra sam-
hället bättre.

I samband med en cere-
moni i Norrköping offent-
liggörs årets förebyggare och 
drogförebyggande kommun. 
Förutom Ale är också 
Karlskoga, Degerfors och 
Örebro nominerade. Vinna-
ren i klassen årets förebyg-
gare röstas fram genom en 
sms-röstning.

Ale förebygger med framgång
– Thomas Berggren årets förebyggare?

Thomas Berggren är nominerad till årets förebyggare av Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

I Ale bryr vi oss om 
ungdomar. Vi gör mer 
än många andra och vi 
gör det tillsammans. 

Föreningsliv, näringsliv 
och kommun har 

gemensamt skapat ett 
starkt varumärke 

i Vakna.
Thomas Berggren
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