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"Bara trevliga ungdomar"
Resecentrum punktmarkerades

ÄLVÄNGEN. Föräldrar-
nas larmrapporter om 
droger som fl ödar och 
ett resecentrum som 
blivit ett tillhåll fi ck Ale 
kommun att hårdbe-
vaka.

– Det var lugnt både 
fredag och lördag, inga 
droger, bara trevliga 
ungdomar, hälsar Elisa-
beth Persson, fältarbe-
teande fritidsledare.

Ale Fritid och Socialtjäns-
tens två fältanknuta social-
sekreterare turades om att 
punktmarkera resecentrum 
i Älvängen den gångna 
helgen. Glädjande nog hade 
de väldigt lite att rapportera 
om.

– Ja, om man letar efter 
negativa rubriker finns det 
inget mer att säga än att det 
var oerhört skräpigt i vänt-
hallen. För övrigt var det 

lite häng på fredagkvällen, 
men ingen var otrevlig eller 
påverkad. Lördagen var ännu 
lugnare, säger Elisabeth 
Persson.

Efter några oroliga helger 
återgick med andra ord ord-
ningen till det mer normala.

Samhället vaknade
– Det är säkert effekten av 

att hela samhället vaknade 
upp. Att vi skulle dyka upp 
var ingen nyhet och det fanns 
dessutom gott om föräldrar i 
området, vilket vi tycker är 
toppen. Det skapar ett auto-
matiskt lugn när det finns 
vuxna människor på plats, 
menar Elisabeth Persson.

Att resecentrum har blivit 
ett tillhåll för ungdomar 
tycker hon inte är konstigt, 
snarare naturligt.

– Särskilt när det är tio 
minusgrader på utsidan så 
är det väl självklart att man 

söker sig in i värmen. Ung-
domar behöver ett så kallat 
"mellanrum", någonstans att 
hänga där inte föräldrarna 
övervakar dem. För min del 
får ungdomar gärna hänga i 
resecentrum så länge de bara 
har sällskap av varandra och 
inte av droger.

Arbetet med att vara när-
varande kring pendelstatio-
nerna och särskilt i Älväng-
ens resecentrum kommer att 
fortsätta.

– Kartan har ritats om i 
samband med pendeltåget. 
Nu är detta arenor där vi från 
Ale Fritid måste finnas med. 
Vi träffade inga ungdomar 
som inte gillade att vi dök 
upp. Det var bara positiva 
samtal och bra dialoger med 
såväl ungdomar som föräld-
rar, avslutar Elisabeth Pers-
son. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vad händer på nätet?

I Älvängen fi nns det mer som oroar
ÄLVÄNGEN. Älvängens 
resecentrum har som 
befarat blivit en vär-
mestuga för rastlösa 
ungdomar.

Nu slår föräldrarna 
dessutom larm om ett 
ökat drogmissbruk.

– Vi vet att det har 
blivit ett tillhåll och 
kommer nu att foku-
sera hårt på att störa 
de som är där, säger 
Elisabeth Persson, fält-
arbetande fritidsledare.

Redaktionen har fått många 
samtal och reaktioner på att 
Älvängens resecentrum har

har talat med berättar bland 
annat om  unga flickor, 12-13 
år gamla, som har gjort en 
tidig drogdebut och sedan 
blivit kränkta genom video-
inspelningar.

I fredags vandrade enga-
gerade föräldrar genom Älv-
ängen och blev bestörta av 
vad de mötte i resecentrum 
och på Carlmarks industri-
område.

Tipsar polisen
En förälder har också berät-
tat om hur de har tipsat 
polisen om ungdomsfester 
som spårat ur och där det 
har funnits många väldigt

marna och i de fall där det 
behövs kontaktar vi föräldrar. 
För att bryta det här bete-
endet krävs det att många 
olika krafter samarbetar, inte 
minst föräldrarna. Det finns 
fler verktyg att plocka fram. 
Älvängens nattvandrare 
blir en oerhört viktig resurs 
att aktivera nu. Det sista vi 
vill ha är en mötesplats för 
droger, understryker Elisa-
beth Persson.

Än så länge har skadegö-
relsen varit begränsad, men 
äldre resenärer som lokal-
tidningen har träffat vittnar 
om en otrevlig känsla när de 
kommer hem sent med pen-
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