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PREMIÄR!
Den 31 oktober klockan 11 öppnar vi  

vårt nyaste Apotek på Sventorpsvägen 1.  
De 200 första kunderna får en gåva.  

Välkommen!

Apoteket
Sventorpsvägen 1, Älvängen
mån–fre 8.30–19 lör 9–14
apoteket.se 0771-450 450
Erbjudandet gäller endast på Apoteket Sventorpsvägen 1, 
t o m 2013-10-31 eller så långt lagret räcker.

rabatt på Apoliva- 
sortimentet.

30%

Som lokaltidningen tidi-
gare berättat om så kommer 

årets LUPP-undersökning 
att äga rum måndagen den 

11 november. LUPP, som 
betyder Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken, besvaras 
av elever i årskurs 8 och år 2 
på gymnasiet.

– Det är fel att påstå att vi 
ungdomar inte kan påverka. 
LUPP är ett sätt att påverka 
inifrån. Det är också ett väl-
digt lätt sätt som inte kräver 
någon ansträngning, för-
utom att svara på de cirka 80 
frågor som undersökningen 
består av. Man behöver inte 
gå på något möte för att göra 
sin röst hörd, säger Simon 
Ebsworth.

En Facebookgrupp 
har bildats för att påverka 
berörda Aleungdomar. Där 
finns också en länk till LUPP 
2013.

– Vi gör allt för att upp-
muntra och motivera våra 
kamrater, så att de verkligen 
deltar i undersökningen. 
Frågorna är dessutom väldigt 
lättbegripliga och konkreta. 
Det är mycket ja och nej-frå-
gor, säger Batoul Raad.

De både kommunalråden, 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S), hoppas på en 
hög svarsfrekvens eftersom 
undersökningen utgör en 
viktig del i kommunens fort-
satta ungdomsarbete.

– I den här frågan är vi 

helt och hållet överens. Med 
LUPP-undersökningen får 
vi reda på vad ungdomarna 
tycker om sin situation och 
den miljö de lever i, säger 
Mikael Berglund.

– Eftersom detta blir tredje 
gången som undersökningen 
genomförs så kommer vi att 
kunna utläsa trender. Är vi 
på väg åt rätt håll? Det är en 
oerhört viktig målgrupp som 
undersökningen vänder sig 
till och som utgör en stor del 
av vårt samhälle, säger Paula 
Örn.

Enkäten består av frågor 

som bland annat handlar 
om fritid, inflytande, skola, 
trygghet, drogvanor, hälsa 
och framtid.

– Ungdomarnas svar får 
politiska konsekvenser och 
färgar oss när vi sätter verk-
samhetsplan och nämndplan, 
säger Mikael Berglund.

Fria busskort, Mötesplats 
Ungdom och ett förnyat 
ungdomsråd är konkreta 
resultat av tidigare LUPP-
undersökningar.

– När det gäller återkopp-
lingen till ungdomarna så 
är tidsaspekten viktig, det-

samma gäller de åtgärder 
vi planerar att genomföra, 
säger Berglund.

– Vi måste vara konkreta 
med tillbakaleveransen, infli-
kar Paula Örn.

Undersökningen kommer 
att genomföras elektroniskt 
under skoltid. De elever som 
studerar i annan kommun 
än Ale får undersökningen 
hemskickad i pappersform.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– LUPP-undersökningen är viktig

Ungdomars sätt att påverkaUngdomars sätt att påverka

De båda kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) understyrker hur viktig 
LUPP-undersökningen är när det gäller kommunens fortsatta ungdomsarbete.

Simon Ebsworth och Batoul Raad är ledamöter i Ungdoms-
rådet i Ale. De uppmanar alla elever i årskurs 8 och år 2 på 
gymnasiet att delta i LUPP-undersökningen som genomförs 
den 11 november.

NÖDINGE. LUPP-undersökningen är viktig.
Kommunens ungdomar, tjänstemän och politiker 

är rörande överens på den punkten.
– Vi hoppas verkligen att alla berörda ungdomar 

tar sig tid att svara på frågorna, säger Batoul 
Raad och Simon Ebsworth, ledamöter i Ungdoms-
rådet i Ale.


