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ALE. Vårens omgång av 
”Mötesplats föräldrar” 
inleds nu på måndag, 4 
mars.

Träffarna kommer att 
äga rum på biblioteken 
i Skepplanda, Surte och 
Älvängen.

– Vi har tagit fram 
teman som vi tror 
engagerar föräldrarna 
och biblioteken känns 
som en naturlig mö-
tesplats för dessa 
sammankomster, säger 
kommundietist Kristine 
Arhage.

”Mötesplats föräldrar” är 
uppdelat under två separata 
rubriker. Först blir det var-
dagsmat där Kristine Arhage 
kommer att ge mattips som 
passar familjer med barn i 
alla åldrar.

– Kanske kan det vara en 
hjälp för föräldrar att få ihop 
vardagspusslet. Jag ska tipsa 
om mat som går snabbt att 
tillaga, som är enkelt men 

samtidigt gott och nyttigt, 
säger Kristine Arhage och 
fortsätter:

– Tiden brukar vara den 
stora boven i sammanhanget. 
Av den anledningen är för-
äldrarnas planering väldigt 
viktig. Förhoppningsvis kan 
jag ge besökarna lite inspi-
ration på bra maträtter. Jag 
kommer att ha med mig 
recepthäften att dela ut.

Fånga frågor
Efter att Kristine Arhage 
har varit runt på bibliote-
ken blir det drogförebyg-
gare Thomas Berggrens 
tur att göra samma runda, 
från Skepplanda, via Surte 
och sedan till Älvängen. 
Programpunkten lyder: Om 
alkohol och droger.

– Det handlar inte om 
någon föreläsning rakt upp 
och ner, det är inte syftet. 
Istället gäller det att fånga de 
frågor och funderingar som 
finns på respektive ort. Vi 
sitter inte på alla svar, men vi 
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Kommundietist Kristine Arhage och drogförebyggare Thomas Berggren är huvudpersonerna 
för ”Mötesplats föräldrar”. Första träffen äger rum på Skepplanda bibliotek nu på måndag.

Mötesplats föräldrar drar igång

NÖDINGE. Planeringen 
inför årets Festivalborg 
är i full gång.

Ett 25-tal ungdomar 
är med i förberedel-
serna.

Nathali Altamirano 
gör sitt projektarbete 
på Mötesplats Ungdom 
och är den som har fått 
i uppgift att vara med 
och utveckla Festival-
borg 2013.

Det blir sjunde året som Fes-
tivalborg arrangeras i Ale 
gymnasium. I fjol kom när-
mare 1 000 ungdomar för 
att ta del av de drogfria fest-
ligheterna då Kapten Röd 
utgjorde dragplåstret. Årets 
artist lär också bli ett affisch-
namn som heter duga.

– Vi hoppas få kontraktet 
underskrivet någon av de 
närmaste dagarna. Går allt i 
lås, så blir det fantastiskt. Det 
är ungdomarnas förstaval. 
Mer än så kan jag inte säga i 
dagsläget, förklarar Nathali 
Altamirano.

Ett ökat programutbud i 
form av discjockey och fler 
artister har efterfrågats av 
besökarna. Det önskemålet 
kommer att infrias.

– Det är viktigt att lyssna 
på ungdomarna och ta del av 

deras tankar. Vi befinner oss 
fortfarande i ett tidigt skede 
när det gäller planeringen, 
så programmet är inte helt 
spikat ännu, säger Nathali.

Arrangörsgruppen träffas 
varannan onsdag i samband 
med Mötesplats Ungdom. 
Snart ska de olika ansvars-
områdena fördelas mellan 
ungdomarna och temperatu-
ren stiger ju närmare valborg 
man kommer.

– Det är ett jättelikt 
arrangemang och det är just 
det som är utmaningen. All-
ting ska fungera när 1 000 
personer samlas under ett 
och samma tak. Det är kitt-
lande och häftigt på samma 
gång, säger Nathali.

B i l j e t t f ö r s ä l j n i n g e n 

kommer att påbörjas ons-
dagen den 3 april. Arrangö-
ren har förhoppningar om 
att kunna upprepa fjolårets 
publikrekord.

– Faller alla bitar på plats 
så är det inte alls otänkbart. 
Det känns som att arrang-
emanget utvecklas för varje 
år som går och det väcks 
nya idéer hela tiden. Nyck-
eln är att Festivalborg är en 
tillställning skapad av ung-
domar för ungdomar. Jag 
hoppas verkligen att ungdo-
marna känner att de utgör en 
viktig kugge i systemet och 
att de faktiskt kan påverka 
saker, avslutar projektledare 
Jonas Ekstrand.
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Här är gänget som ska arrangera årets Festivalborg. Planeringen är i full gång och inom kort 
presenteras den artist som ska locka kommunens ungdomar till Ale gymnasium den sista 
april.

Nathali Altamirano är an-
litad som projektledare för 
Festivalborg.

– Planeringen 
igång för 
Festivalborg

Fjolårets publikrekord ska upprepas

Fd Krogen. Nu i ny regi.
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Vardag kl 11-22
Quizkväll varje torsdag kl 19

After Work varje fredag kl 16-20
Fredag-lördag öppet till kl 03

Söndag 12-21

NU HAR VI 
ÖPPNAT!

kan åtminstone lotsa föräld-
rarna vidare till rätt person, 
säger Thomas Berggren som 
kommer att ha sällskap av en 
fritidsledare när han besöker 
biblioteken.

Det är drop in till ”Mötes-
plats föräldrar” och såle-
des behövs ingen anmälan. 
Arrangören kommer att 
bjuda på kaffe och macka.

Under söndagen 11 febru-
ari hade Socialdemokratiska 
ungdomsförbundet SSU i 
Ale sitt första årsmöte på 
flera år där bland annat en ny 
styrelse valdes. 

Utöver flera nya medlem-
mar gästades årsmötet av det 
socialdemokratiska kommu-
nalrådet Paula Örn och vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden Dennis Ljungren. 

– SSU Ale är en av SSU-

distriktet Norra Älvsborgs 
snabbast växande föreningar. 
Det vi har kunnat konstatera 
är att allt fler ungdomar upp-
lever ett behov av att enga-
gera sig politiskt, vilket är ett 
positivt tecken i en samhälls-
utveckling med ökad ojäm-
likhet. Denna kraft med nya 
medlemmar har varit viktig 
att stödja från distriktets håll 
och därför är det nu gläd-
jande att SSU Ale startats 

upp, säger distriktsombuds-
mannen Blerta Hoti. 

Kristina Raad som valdes 
till ordförande har varit 
engagerad i SSU i flera år. 

– Jag är väldigt tacksam 
för det förtroende som jag 
har fått att axla rollen som 
ordförande och är hoppfull 
om SSU Ales framtid med 
tanke på att att fler nya med-
lemmar vill engagera sig.

❐❐❐

SSU Ales styrelse 2013: Josefi n Oscarsson, ledamot, Lina Nashabat, ledamot, Kristina Raad, 
ordförande, Batoul Raad, kassör.

Lyckat årsmöte för snabbt växande SSU


