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Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS IDROTTSVÄGEN 11B, VÅN 1/3 BOAREA CA 54 M²

2 ROK ENERGIPRESTANDA 120 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 685 000 KR AVGIFT 2 295 KR/MÅN

VISAS ON 9/10 17.00-18.00 RING OCH BOKA

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

BR 2 ROK - SURTE - SUPERFRÄSCH
Inflyttningsklar och vackert renoverad lägenhet i norra Surte.

Liten och omtyckt förening med god ekonomi. Ett lugnt

område, men nära centrum.
Tjuvstarta din försäljning på 

lansfast.se/forsprang

Gör ditt livs största 
affär utan stress. 

Tjuvstarta din försäljning!

� ��

NÖDINGE. Ales fören-
ingsliv hälsas välkomna 
till gymnasiet torsda-
gen den 24 oktober.

Kvällen inleds med 
information om möj-
ligheten att starta ett 
föreningsråd i kommu-
nen.

Därefter blir det en 
föreläsning kring faror-
na med energidrycker.

Planer finns på att starta 
upp ett föreningsråd i Ale 
kommun. Rådet är tänkt att 
fungera som en remissin-
stans, bli en tydligare röst till 
politiken i olika frågor.

– Vi har drygt 180 aktiva 
föreningar i Ale. Mötet i 
Ale gymnasium ska fung-
era som en inspirationsträff, 
sedan får vi se hur vi jobbar 
vidare med ärendet. SISU 
har ett koncept när det gäller 
föreningsråd som vi tycker 
verkar intressant, säger Klas 
Arvidsson, enhetschef på 
Ale Fritid.

– Ett föreningsråd skulle i 
en förlängning kunna inne-
bära gemensamma rekry-
teringssatsningar, gemen-
samma utbildningar och så 
vidare. Återstår att se vart vi 
landar, säger Arvidsson.

I direkt anslutning till 
informationsträffen blir det 
föreläsning kring farorna 

med energidrycker.
– Hit är alla välkomna, 

men vi behöver ha in anmä-
lan senast torsdagen den 17 
oktober. Denna informa-
tionsträff är en frukt av det 
arbete som startades upp 
i våras mellan Ale Fritid, 
SISU, Sportfront och Vakna. 
Då hade vi en föreläsning 
om alkohol och på fören-
ingslivets begäran gör vi nu 
ett liknande upplägg kring 
energidrycker, säger Klas 
Arvidsson.

Energidrycker tillhör en 
ny klass av dryck som inne-
håller flera uppiggande sub-
stanser med avsikten att öka 
välbefinnandet, prestations- 

och koncentrationsförmå-
gan. Från flera skolor i landet 
har det rapporterats att barn 
och ungdomar blivit rastlösa, 
”speedade” och okoncentre-
rade som en följd av konsum-
tion av energidrycker. Sömn-
svårigheter är också vanligt.

Okunskap
– Det finns en okunskap 
om energidrycker. Många 
dricker det, men få vet vad 
det egentligen handlar om. 
Vilka blir konsekvenserna? 
Föreläsningen ska också reda 
ut skillnaden mellan energid-
rycker, proteindrinkar och så 
kallad återhämtningsdryck, 
säger drogförebyggare 

Thomas Berggren.
Sportfront är en organisa-

tion som jobbar mot droger, 
våld och rasism. I ämnet 
som rör energidrycker har 
de anlitat Marie Clasgård. 
Det är hon som håller i före-
läsningen torsdagen den 24 
oktober.

– Jag hoppas verkligen 
att invånarna tar chansen 
och kommer till Nödinge 
den här kvällen. Ämnet är 
synnerligen aktuellt, säger 
Thomas Berggren.

– Behövs energidrycker? 
Det kan man verkligen dis-
kutera, säger Thomas Berg-
gren.

JONAS ANDERSSON

– Och förenings– Och föreningsrråd på väg att bildasåd på väg att bildas

Föreläsning om farorna med energidrycker

Klas Arvidsson, enhetschef på Ale Fritid, och drogförebyggare Thomas Berggren på Vakna 
välkomnar kommuninvånarna till en föreläsning kring farorna med energidrycker i Ale gym-
nasium torsdagen den 24 oktober.

KUNGÄLV. Måndagen 
den 30 september be-
sökte stråkelever och 
föräldrar från Ale Kul-
turskola Mimers hus i 
Kungälv för att lyssna 
till ungdomssymfo-
nikerna ”Vägus”, dit 
fyra Aleungdomar 
provspelat och anta-
gits. 

– Att göra en konsertresa 
med eleverna har funnits 
med som idé länge och detta 
var ett enastående tillfälle. 
En konsert ger både upple-
velse och inspiration och att 
då få höra Vägus som också 
är ett möte med ungdomar 
som kommit så långt i sin 
musikaliska utveckling, det 
kunde vi inte missa, säger 

Elinor Emilsson, peda-
gog vid Ale Kulturskola 
som samordnat resan till 
Mimers hus i Kungälv.

Vägus – Västra Göta-
lands Ungdomssymfo-
niker – presenterade ett 
panorama av världen sedan 
andra världskriget, berättat 
av orkestermusik kompo-
nerad från 1945 och framåt. 

I pausen fick stråke-
leverna chans att ställa 
frågor till aleungdomarna 
Erik Hultstrand, trum-
pet, Hannah Lindmossen, 
violin, Joel Lindmossen, 
violin och Hanna Erics-
son, violin, som alla anta-
gits till den prestigefyllda 
orkestern. 

JOHANNA ROOS

På konsertresa. Stråkelever och föräldrar från Ale Kul-
turskola fi ck chansen att se Vägus konsert i Mimers hus 
den 20 september.

– Ale Kulturskola besökte 
Vägus konsert i Kungälv

Inspirerande konsertresaInspirerande konsertresa


