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ÄLVÄNGEN. När pen-
deltågets vänthall i 
Älvängen hade blivit 
ett oroligt tillhåll för 
ungdomarna i kommu-
nens norra del reage-
rade politikerna.

Vakna beviljades 500 
000 kronor i ett extra 
anslag, med syftet att 
erbjuda ungdomarna en 
vettig sysselsättning.

– Vi fi ck ihop tre oer-
hört engagerade ledare, 
ett riktigt dreamteam, 
som omedelbart vann 
ungarnas respekt och 
förtroende, säger Tho-
mas Berggren.  

Omedelbart efter att kom-
munfullmäktige beslutat om 
ett extra anslag till Vakna 
på en halv miljon kronor 
såg Thomas Berggren till 
att projektanställa Nathali 
Altamirano, Tommy Sam-
uelsson, som i sin tur fick 
support av Mohammed El 
Assir.

– Jag är så glad över att vi 
lyckades få till den här kon-
stellationen. Det är tre ledare 
som verkligen komplette-
rar varandra på ett utmärkt 
sätt, lika i många avseenden 
men också väldigt olika i 
sina respektive personlighe-
ter. Jag såg möjligheter med 
den här trion och med facit 

i hand kan vi konstatera att 
det blivit riktigt bra, säger 
Thomas Berggren.

– Jag vill hylla Ales kloka 
politiker som gjorde denna 
satsning möjlig genom sitt 
snabba agerande. Det är 
viktigt att våra politiker är 
lyhörda, kan agera och vågar 
samarbeta över gränserna.

Bakgrunden var att ung-
domarna drev runt i samhäl-
let och uppehöll sig vid Älv-
ängens resecentrum. Situa-
tionen var allt annat än bra.

– Ibland var vi så många 
att det inte fanns sittplats 
till alla. Det var knökat med 
folk, berättar Christoffer 
Sörquist från Alvhem.

– Vi hade ingenting att 
göra och därför hängde vi i 
vänthallen.

Först och främst var 
tanken att engagera ung-
domarna i ett filmprojekt, 
vilket man också gjorde. Här 
hade Mohammed El Assir en 
viktig roll. Han började själv 
sin skådespelarbana på Ale 
gymnasiums estetprogram 
och har sedan medverkat i 
SVT:s dramaserier ”Andra 
Avenyn” och ”Orka! Orka!”.

– Det slog verkligen väl 
ut. Inledningsvis låg mycket 
fokus på film. Vi hade till-
gång till Ale Fritids loka-
ler på Aroseniusskolan och 
plötsligt blev det inne att 
vara på gården. Totalt gjor-

des tre kortfilmer med varie-
rat innehåll, berättar Nathali 
Altamirano.

– Det var jättekul och 
ryktet spred sig snabbt bland 
kompisarna. Nu ville alla 
vara med, förklarar Christof-
fer Sörquist.

Delaktighet
Efter hand har verksamhe-
ten utvecklats till att också 
omfatta andra aktiviteter, 
som exempelvis fiske, gokart 
och motocross. Totalt har ett 
40-tal ungdomar varit invol-
verade.

– Vi har haft stor frihet 
och prioriterat delaktighe-
ten. Det gäller att vara lyhörd 
för ungdomarnas önskemål. 
Vi har verktygen, men det 
är killarna och tjejerna som 
kommer med idéerna, berät-
tar Tommy Samuelsson.

Verksamheten har pågått 
i nio veckor, två kvällar i 
veckan under sommarlovet. 
Hur det blir i framtiden åter-
står att se.

– På något sätt kommer 
verksamheten att leva vidare 
även i höst. Nyckeln har varit 
det okonventionella arbets-
sättet. Nathali, Tommy och 
Mohammed har hjärtat på 
rätt ställe och når fram. Ung-
domarna kan identifiera sig 
med sina ledare, berömmer 
Berggren.

Tommy Samuelsson och 

Nathali Altamirano har 
också en förhoppning om 
att verksamheten ska kunna 
fortgå, om än på en annan 
plats.

– Det bästa vore om kom-
munen hyrde en lokal nere 
vid tågstationen, i den fastig-
het där bland annat Sportlife 
finns. Det skulle kunna bli 
något av ”Ungdomens hus”, 
vi skulle kunna ha ett garage 
och så vidare. Kopplingen 
till skolan skulle inte bli lika 
påtaglig. Det skadar aldrig 

med ett miljöombyte, funde-
rar Tommy.

Christoffer Sjöquist och 
kompisen Rasmus Sand från 
Alafors är inne på samma 
spår. Om du erbjuds en 
vettig fritidssysselsättning är 
det ingen som vill driva runt 
i samhället eller hänga inne i 
vänthallen.

– Det gäller att vi får 
utlopp för våra intressen, att 
det händer saker och att vi 
har bra ledare. Nathali och 
Tommy är kanon att prata 

med och de hjälper oss om 
det uppstår problem. Förut 
uppehöll sig nästan alla våra 
kompisar i vänthallen, nu 
är det knappast någon där, 
avslutar Rasmus.

FOTNOT. En del av anslaget har 
också använts till MPU Sommar i 
Nödinge, läger på Ärsta Gård för 
tjejer i åldern 13-15 år samt Våga 
fråga-boken.

Lyckad satsning! I våras tilldelades Vakna 500 000 kronor i ett extra anslag för att erbjuda 
ungdomarna i kommunens norra del en vettig fritidssysselsättning. Tidigare var pendel-
tågstationens vänthall en mötesplats, men aktiviteter i form av bland annat fi lm, fi ske och 
motocross har fått ungdomarna på andra tankar. Här ses de projektanställda ledarna Nathali 
Altamirano och Tommy Samuelsson tillsammans med Rasmus Sand och Christoffer Sjöquist.
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– Vänthallen inte längre något tillhåll
Vaknas satsning engagerar ungdomarna

LILLA EDET. Laxens dag 
lockade en bra bit över 
500 personer.

Några levande laxar 
syntes emellertid inte 
till.

– Tyvärr kom det inte 
upp någon lax bland de 
som fi skade, konstate-
rar Philippe van As-
sche, ordförande i SFK 
Laxen.

Göta älvs vattendrag i Lilla 
Edet är vida omtalat för sitt 
fina laxfiske. I lördags nap-
pade det dock inte alls trots 
att många besökare gjorde 
tappra försök.

Laxen stod ändå i fokus. 
Det serverades 300 laxtall-
rikar och 250 laxsmörgå-
sar. Trots att fisket inte var 
någon höjdare denna varma 
augustilördag var det ändå 
folk som gick hem med lax 
under armen. Arrangören 
hade ordnat med lotterier 
där laxar på mellan 4,5 kilo 
och 8,6 kilo fanns att vinna.

Nytt för i år var Laxracet 
där deltagarna köpte en boll, 

som senare släpptes vid klub-
bens medlemssträcka och 
därigenom fick en fartfylld 
resa. Bollarna for förbi lek-
sträckan för lax, som klub-
ben byggde för några år 
sedan, för att fångas upp i 
utloppet mot älvfåran. Vin-
narbollen blev nummer 28 
som tillhörde Stina och Elin 
Andersson, som vann en 8,6 
kilos lax.

Pristagarna i metartäv-
lingen för ungdom upp till 
13 år blev: 1. Lilly Jorehed, 
2. Julius Mattsson, 3. Alice 
Linnarsson.

– Nu fortsätter fiskesä-
songen fram till den 30 sep-
tember. Vi önskar alla väl-
komna att prova lyckan med 
att fiska hos oss, avslutar Phi-
lippe van Assche.

– Men fi sket var ingen höjdare

Laxens dag en 
riktig folkfest
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Ann-Marie Johansson köper en laxportion av Anna-Karin 
Kristensson.

Jimmy Huhtala med barnen Hugo, 7 år, och Filip, 3 år, köpte 
bollar till Laxracet av Margareta Berggren.

Philippe van Assche, ordförande i SFK Laxen, visar upp förstapriset i Laxracet – en ståtlig lax på 8,6 kilo.


