
Sällan har något varit 
så välförtjänt som ut-
märkelsen av Thomas 

Berggren till Sveriges bästa 
drogförebyggare. Jag brukar 
säga att han är så anti-
kommunal man kan vara 
som kommunal tjänsteman. 
Thomas Berggren är kanske 
en av de största entrepre-
nörer jag har träffat och 
borde kanske sett till sina 
egenskaper ha varit någon 
annanstans i arbetslivet eller 
så är han ett levande bevis 
på att det alltid fi nns plats 
för entreprenörskap oavsett 
var du jobbar. Det är med 
stor kreativitet som TB har 
utvecklat det drogförebyg-
gande projektet Vakna! Han 
upptäckte tidigt att behovet 
var större än tillgången på 
resurser. Istället för att jaga 
sina chefer och ledande 
politiker i hopp om att få en 
större ram valde Berggren 
att väcka hela samhället. 
Där fanns också den yt-
terligare hjälp han behövde 
för att nå resultat. Många 
är de företagare som på ett 
eller fl era sätt bidragit till 
att spirda Vaknas budskap. 
Det ökade engagemanget 
ställde krav på organisation. 
En stödförening bildades 
för att bland annat kunna 
ta emot ekonomiska bidrag 
och vidare fördela stöd till 
nya aktiviteter för barn och 
unga i Ale.  Stödföreningen 
Vaken har varit verksam i sju 
år in och har totalt delat ut 
närmare 2 miljoner kronor 

till det lokala föreningslivet. 
Pengar som aldrig hade fun-
nits eller grävts fram om det 
inte hade varit för Vakna-
projektet. Gemensamma 
krafter har gjort underverk, 
men utan Thomas Berg-
grens kreativitet och hand-
lingsförmåga hade ingenting 
blivit verklighet.

Det mest talande exem-
plet är Festivalborg. Orolig-
heterna runt valborgsmässo-
firandet var bland det första 
som Thomas Berggren ville 
stävja. Jösses vad han tog 
strid för att få chansen att 
erbjuda ett alternativ till en 
annars vanlig alkoholdebut 
vid någon av kommunens 
badsjöar. Sedan 2007 har 
artisterna avlöst varandra i 
Ale gymnasium och den unga 
målgruppen har fått ett att-
raktivt arrangemang att 
se fram emot. De inte 
bara ser fram emot det – 
de är dessutom med och 
arrangerar. 100 ungdo-
mar medverkar bakom 
Festivalborg, vilket i 
sig borgar för god upp-
slutning och ett event 
som faller tonåringar 
i smaken. Med andra 
ord vill jag bara ställa 
mig i kön och framföra 
de ödmjukaste gratu-
lationer till en svensk 
mästare. Typiskt nog 
var Thomas Berggren 
inte själv 
närvarande, 

då priset skulle delas ut. Han 
skickade istället representan-
ter, däribland ett antal ung-
domar. Även det är så typiskt 
Thomas Berggren.
Vi är nog många som minns 
hur han såg till att hela kom-
munen kläddes in med svarta 
skyltar med texten; Vakna – 
droger dödar!

Den skarpa uppmaningen 
väckte ett helt samhälle och 
skapade ett engagemang av 
sällan skådat slag. Idag kan 
Thomas Berggren formu-
lera sig lite mjukare; Vakna 
– tillsammans mot droger – ett 
konstaterande som har blivit 
verklighet efter ett enastå-
ende förarbete.
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Så rätt - så välförtjänt
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0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
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0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se
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info@alekuriren.se
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jonas@alekuriren.se
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0303-33 37 36
emil@alekuriren.se
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0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se
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0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
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0303-33 37 30
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. 
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-
ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 
och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 
behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 
webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 
vill vara med och räkna på uppdragen. 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges  
sammanträde 22–23 oktober 2012  
är justerat. 

Anslag om justeringen har tillkännagivits 
på  regionens anslagstavla den 2  november.

Protokollet finns på Regionens Hus,  
Residenset, Torget i Vänersborg men  
kan också läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar

PRIS 683 200 kr. AVGIFT 2 235 kr/månad. Solbräcke
industriområde, lokal/garage, 10 av 16 enheter bokade!.
KUNGÄLV Peter Eriksson 0303-211030.

KUNGÄLV SOLBRÄCKE 122 kvm
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WWW.SVENSKFAST.SE/KUNGALV

Från ett läge till ett annat

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Kungälvs 
Bågskytteklubb 

fyller 60 år! 
Detta vill vi fira med våra 

medlemmar och deras familjer.
Lördag 24 november 18.30

Kostnad: 100 kr
Buffé av plockmat  med alkoholfri dryck, 

en öl eller ett glas vin ingår i priset.
Anmälan senast: 10 november till 

Stefan Hansson på tel 0704-747837 
eller maila till: kbsk60@gmail.com

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

POLYESTERSATIN & ORGANZA 30:-/m
MÖSSOR & VANTAR FÖR STORA & SMÅ

HEMINREDNING FÖR HÖSTEN

HÖSTNYHETER  - i metervara & färdigsytt

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Gul mandel, 
Amandine. 5 och 20 kg förp. KRAV-odlad Puritan. 

Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 20 kg 240:-.  
Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt. 

Säljes från lastbil LÖRDAG 3/11  
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa 1/12.

0767-97 05 56, 070-298 39 40 BASAR
10 NOV KL 11
FOLKETS HUS, NOL

Starrkärrs Röda Korsetkrets

LÄGENHETER SÖKES
För företagskunder söker vi lägenheter att hyra

Registrera din bostad kostnadsfritt på
www.nrgab.com

NORDIC RELOCATION GROUP

031-333 54 40 www.nrgab.com

Vår erfarenhet – din trygghet


