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Sveriges bäste drogförebyggare
NORRKÖPING. Thomas 
Berggren arbetar som 
drogförebyggare i Ale 
kommun. 

I förra veckan vann 
han CAN:s pris som 
Sveriges bästa förebyg-
gare och Ale kommun 
utnämndes till tvåa i 
tävlingen om landets 
främsta förebyggande 
kommun.

– Det är väldigt 
glädjande att Thomas 
långa och ihärdiga 
arbete uppmärksam-
mas på det här sättet, 
säger Boel Holgersson 
(C), ordförande i rådet 
för hälsa och trygghet. 
Vi är väldigt stolta och 
glada.

Thomas själv är på semes-
ter och kunde inte vara med 
i Norrköping och ta emot 
sitt pris. Hans chef Andre-
as Witt, verksamhetschef 
arbetsmarknad och dagligt 
arbete, fick stå inför 1 000 
personer och representera 
Thomas: 

– Helt fantastiskt! Jag sa att 
nu får jag känna in ordentligt 
hur det känns så jag kan tala 
om det för Thomas sedan.

Andreas tycker att det är 
fantastiskt roligt att Thomas 
valts ut till bästa förebyggare. 

– Det ligger mycket arbete 
bakom. Thomas represente-

rar hela Ale kommuns sam-
verkan och engagemang i 
frågan, där både förtroende-
valda, tjänstemän och när-
samhället tänker och arbetar 
tillsammans för att minska 
droganvändningen. Vi har 
ett välfungerande arbetssätt 
där vi kan jobba förebyggan-
de och inte bara måste släcka 
bränder.

Lokaltidningen lyckas via 
ett mejl få kontakt med hu-
vudpersonen som för tillfäl-
let är i fjärran land.

TB mejlar
– För det första blev jag väl-
digt glad och rörd, för det 
andra så vill jag understryka 
att priset tillägnas alla som 
jobbar med barn och unga på 
ett eller annat sätt i Ale. Till-
sammans visar vi att vi bryr 
oss och i möten med andra 
kommuner upptäcker jag ofta 
att vi faktiskt är lite unika. Vi 
jobbar brett och alla är med 
på tåget, allt från ICA-hand-
laren till politiker och eldsjä-
lar i föreningslivet, skriver 
Thomas Berggren till re-
daktionen.

Mikael Berglund (M), 
kommunstyrelsens ordföran-
de, är också stolt.

– Thomas har varit villig 
att ta risker för att nå mål. Det 
ligger i linje med vår vision 
där vi skriver att med mod, 
samarbete och energi skapar 
vi en levande kommun för 

både invånare och företagare.
Det är CAN, Central-

förbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, som 
delar ut priserna. Priset för 
bästa förebyggare tilldelas 
en person som tagit initia-
tiv till, inspirerat, implemen-
terat eller förvaltat ett drog-
förebyggande arbete lokalt, 
regionalt, nationellt eller in-
ternationellt. Thomas var en 
av fyra kandidater till priset 
årets förebyggare och valdes 
till vinnare genom SMS-röst-
ning.

Motiveringen
Motiveringen av Thomas 
som bästa förebyggare lyder:

"Thomas Berggren har 
jobbat som drogförebyggare i 
Ale kommun sedan 2003, då 
han på grund av sin varma, 
öppna och drivande personlig-
het handplockades för att driva 
och genomföra en kampanj mot 
droger: VAKNA! Droger dödar! 
Idag går arbetet under namnet 
VAKNA! Tillsammans mot 
droger. Genom sitt entusias-
merande sätt har Thomas fått 
med sig kommunanställda, fö-
retag och frivilligorganisatio-
ner i kampen mot droger. Hans 
idoga, inspirerande och mång-
åriga kamp för det han brin-
ner för och tror på, förtjänar 
att uppmärksammas i vidare 
kretsar".

Örebro vann priset som 
årets förebyggande kommun. 

Ale kommun fick diplom som 
en kommun som har skapat 
förutsättningar för långsik-
tigt arbete samt utvärderar 
sina aktiviteter. Bland annat 
handlar det om Festivalborg 
– en drogfri konsert på val-
borgsmässoafton som senast 
lockade 1 000 ungdomar. 
Konserten föregås av ett halv-
års planering där det är ung-
domarna som bestämmer om 
artister, program och mark-

nadsföring. Ungefär 200 per-
soner, varav 100 ungdomar, 
brukar delta i planeringen 
och/eller genomförandet av 
konserten. Syftet är att stävja 
tidigare problem med alko-
hol och droger i samband 
med Valborgshelgen. Många 
unga väljer tack vare Festiv-
alborg att stanna i Ale i stäl-
let för att åka till närliggande 
Göteborg. Effekterna märks 
tydligt för socialtjänsten, 

skolan och polisen.
Andra viktiga insatser är 

samarbetet inom SSPF, där 
skola, socialtjänst, polis och 
fritid tillsammans fokuserar 
på att hitta unga med pro-
blem så tidigt som möjligt 
och sätta in insatser.

Thomas Berggren, Vakna-
projektet personifi erad, 
utnämndes i förra veckan 
till Sveriges bästa drogfö-
rebyggare.
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Kollektivtrafi k, bostäder och 
handelsplats på ortsmötet

ÄLVÄNGEN. Framti-
dens kollektivtrafi k 
fi ck stort utrymme på 
Älvängens ortsmöte.

SEFA Byggnads AB 
gav också en bild av 
den nya handelsplat-
sen som växer fram.

Införandet av träng-
selskatt lär gynna 
både kollektivtrafi ken 
och den lokala han-
deln.

Västtrafiks trafikutvecklare, 
Stefan Krafft, redogjorde 
inledningsvis för regionens 
utveckling. Göteborgsre-
gionen har störst tillväxt i 
landet och för kollektivtra-
fiken är målet att fördubbla 
antalet resor till 2025.

– Vi har köpt in 22 nya 
vagnar och Alependeln blir 
det första nya pendeltåget 
sedan 1992. Varje avgång 
kommer att ha plats för 220 
sittande och från 7 januari är 
det kvartstrafik som gäller. 
Vi hoppas och tror att denna 
kapacitet ska räcka, men helt 
säkra kan vi inte vara, säger 
Stefan Krafft.

Från Älvängen kommer 
Alependeln att ta 27 minu-
ter till Göteborgs central, 

men det finns också möjlig-
het att hoppa på regiontåget 
från Vänersborg. Detta tåg 
tar bara 20 minuter från 
Älvängen.

– Ni är lyckligt lottade 
och får väldigt många alter-
nativ.

Någon egen slingbuss 
blir det emellertid inte i Älv-
ängen och ingen annanstans  
i Ale heller för den delen. 
Däremot kommer matar-
bussar att gå lokalt genom 
orterna. Boende vid vård-
centralen i Älvängen kan ta 
bussen till tåget en gång i 
halvtimmen.

600-bussen som många 
älvängenbor har tagit såväl 
norr som söderut kommer 
att försvinna.

Tåget hjärtat
– Ska vi få ekonomi i det 
här kan vi inte ha både och. 
Tåget blir hjärtat i kollek-
tivtrafiken. Den busstrafik 
vi har kommer främst ha 
som mål att mata resenä-
rerna till pendeln, menar 
Stefan Krafft.

Daniel Eriksson från 
SEFA Byggnads AB berät-
tade senare om handelsplats 
Älvängen där Coop Extra 
blir det stora ankaret.

– Intresset är stort och 
vi slutförandlar nu med ett 
antal tunga intressenter. 
Det handlar inte bara om 
handel, utan också om ser-
vice. Vi vill inte bli ett tra-
ditionellt köpcentrum, utan 
en handelsplats som är en 
del av Älvängens samhälle, 
säger Daniel Eriksson.

På gång är också bostads-
området Kronogården, där 
totalt 400 boenden är pla-
nerade. Under den andra 
halvan av 2013 inleder 
Skanska Nya Hem byggna-
tionen av de första hyresrät-
terna. Inflyttning kan tro-
ligtvis ske i januari 2014.

90 personer gästade orts-
mötet i Aroseniusskolan och 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M), rapporterade också om 
kommunens visionsarbete.

– 90 älvängenbor på plats
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