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ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

KOSTYMPAKET

fr.1595:-
Kostym, skjorta, slips

ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

NÖDINGE. På Ale fritid 
har man tröttnat på att 
äldre ungdomar med 
ett problematiskt utan-
förskap stör verksam-
heten på Mötesplats 
ungdom i Ale gymna-
sium.

– Det här är inget 
fritidsproblem, utan ett 
samhällsproblem som 
kräver samordnade 
resurser, säger Calle 
Enelund, enhetschef. 

På grund av att man inte 
längre kan garantera säker-
heten har man blivit tvungen 
att begränsa lördagsverk-
samheten på Mötesplats 
ungdom. 

– Fram tills Festivalborg 
kommer man fortsätta att 
ha aktiviteter, som dans 
och musikgrupper, men 
de kommer att hållas mer 
bakom stängda dörrar. Vi 
har även tagit in vakter för 
att skapa trygghet och på lör-
dagar får man känna av läget 
genom dialog med deltagare 
och personal. Blir det för stö-
kigt så stänger man och det 
meddelas snabbt via sms till 
alla inblandade. Problemet 
är att Ale gymnasium är en 
allmän plats och vi har ingen 
rätt att stänga igen lokalen 
och kontrollera vilka som 
kommer in, säger Calle Ene-
lund.

Han menar att problemet 
med ökat droganvändande 
och stökiga ungdomar dyker 
upp i olika skepnader med 
jämna mellanrum.

Tufft gäng
– Just den här tiden på året 
försöker ungdomarna att 
hitta en utomhusmiljö där 
vuxna inte stör. I Nödinge 
har vi just nu ett tufft gäng 
på 10-15 äldre ungdomar 
mellan 20 och 25 år med ett 
besvärligt utanförskap. Det 
finns en kärna som sedan 
bildar ringar på vattnet och 
nu är vi på fritid trötta på 
det här. Det är inget fritids-
problem, utan ett samhälls-
problem där man behöver 
hjälp av socialtjänst, polis, 
bostadsbolag, arbetsförmed-

lingen och så vidare. Egent-
ligen hade man velat att vi 
hade resurser till att ha verk-
samheter för dem också, men 
det fungerar inte så.

Inga drastiska åtgärder 
kommer i nuläget att vidtas 
på Mötesplats ungdom och 
man väntar ut att skolorna 
slutar och verksamheten 
fasas ut. 

– Men vi ger inte upp 
någon match och jag tror 
mycket på ett tajt samarbete 
mellan Ale Fritid och Vakna, 
säger Calle Enelund.

– Utanförskap skapar problem på MPU 
”Ett samhällsproblem”
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NÖDINGE. Som ett 
resultat av ett ökat 
droganvändande och 
stök bland ungdomar i 
kommunen har Mö-
tesplats ungdom i Ale 
gymnasium tvingats 
att tillfälligt stänga 
sin verksamhet på 
lördagar. 

– Vi kan inte garantera 
säkerheten. Det har bland 
annat skett stölder och de 
som jobbar i vaktmästeriet 
får ha vakter med sig när 
de ska låsa Därför har man

jektledare.
Michael Svensson, kul-

turchef, poängterar att det 
är en tillfällig lösning.

– Idag (läs måndag) hålls 
ett möte med personal och 
verksamhetschefen där man 
planerar en stor insats för 
att komma tillrätta med 
problemen. Att man varit 
tvungen att göra såhär är ett 
resultat av en problematik 
som man brottas med i hela 
kommunen, exempelvis på 
Älvängens resecentrum.

Fortsatta temakvällar

om det som är mest akut. 
– Det är väldigt tråkigt 

att det blivit så här, men 
nu hoppas jag att man med 
hjälp av mer resurser ska få 
bukt med stöket.

Även om man inte för 
tillfället har någon löpande 
verksamhet på lördagar, 
anordnas det fortfarande 
temakvällar. I helgen som 
var arrangerade Mötesplats 
ungdom tillsammans med 
Studiefrämjandet och Ste-
nungsunds kommun ”Live-
karusellen”, där hela 11 
band uppträdde

– Mötesplats ungdom tillfälligt stängt på lördagar

”Kan inte garantera säkerheten”
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Dina egna bilder i en professionell fotobok

fotoklok  i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Tips! Läs vår
a 

kundomdömen
 på 

hemsidan!

Skapa enkelt din egen fotobok med dina egna bilder och texter. Resultatet blir precis som en riktig
bok som du köper i bokhandeln. En fotobok kan handla om vad som helst.  Möhippan, bröllopet, 

svensexan, födelsedagen, babyns första år, resor, din hobby, favoritdrinkar m.m.
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