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EN UNIK
BUTIK
Blommor, presenter,  
choklad, porslin, praliner, 
kaffe, te, oljor- och 
vinäger i lösvikt.
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CHOKLAD

PRESENTER

KAFFE & TE

DOPNING 
OCH VÅLD
ALE KOMMUN OCH SPORTLIFE INBJUDER HÄRMED  
TILL ETT SEMINARIUM OM DOPNING OCH VÅLD

Föreläsning av Tommy Moberg, expert på frågor kring missbruk 
och dopning. Vad är anabola steroider? Fysiska och psykiska  
biverkningar samt sociala konsekvenser av steroidmissbruk

ALLA SOM DELTAR PÅ FÖRELÄSNINGEN 
FÅR EN FIN GOODIEBAG!

 Torsdag 14 november 
kl 18.00 på Sportlife Nödinge

ÄLVÄNGEN. Vakna på 
Café Blå.

Den senaste i raden 
av ungdomssatsningar 
i Ale kommun.

– En helt ny arena 
för vår del, konstaterar 
Thomas Berggren.

För att kunna erbjuda en 
mötesplats i centrum, för 
ungdomar i alla åldrar, tog 
Milla Majava, ägare till Café 
Blå, initiativ till ett möte med 
Thomas Berggren på Vakna. 

– Det var efter semestern 
som vi satte oss ned och spå-
nade tillsammans. Det hade 
börjat bli lite oroligt vid 
resecentrum igen och många 
killar och tjejer upplevde att 
de inte hade någonstans att 
ta vägen. Alla vill inte vara 
på fritidsgården, plus att det 
finns ungdomar som anses 
för gamla och av den anled-
ningen inte är välkomna dit, 

säger Milla Majava.
– Känslan var att det 

behövde hända något i Älv-
ängen. Vi erbjöd att upplåta 
vår cafélokal och Thomas 
nappade på idén att utveckla 
ett projekt tillsammans, 
säger Milla.

Vakna på Café Blå har 
varit igång under en dryg 
månad och drivs av projekt-
anställda ungdomsarbetare 
ihop med cafépersonalen. 
Verksamheten är öppen varje 
fredagskväll fram till klockan 
21.

– Ett suveränt ställe att 
vara på – mitt i centrala Älv-
ängen. Hit kommer ung-
domarna för att hänga och 
umgås. Vi arrangerar en del 
olika aktiviteter i form av 
musik, film med mera. Det är 
uppskattat, förklarar Nathali 
Altamirano, en av ledarna.

– Dessutom genomför vi 
en lek med kort som är åter-
kommande varje vecka där 

den slutliga vinnaren erhål-
ler ett presentkort på Team 
Sportia. Det är ytterligare 
ett sätt att attrahera ungdo-
marna att komma hit.

Besöksantalet varierar, 
men brukar landa på runt 
20 ungdomar innan kvällen 
är över. När lokaltidningen 
hälsar på är stämningen 
på topp. Milla Majava och 
hennes kollega Camilla 
Berntsson servar ungdo-
marna med fika och snart ska 
Sigrid till att underhålla med 
sin gitarr.

– Det är denna typ av 
mötesplats som vi behöver i 
vår kommun. Jag är tacksam 
över att en lokal närings-
idkare var villig att enga-
gera sig i frågan och med 
gemensamma krafter har vi 
nu skapat ett vaket alternativ 
för våra ungdomar, avslutar 
Thomas Berggren.

JONAS ANDERSSON

– Café Blå håller öppet på fredagskvällar

Uppskattad mötesplats för ungdomar

Nathali Altamirano, en av de projektanställda ungdomsarbetarna som driver Vakna på Café 
Blå. Här tillsammans med Sigrid som är i full färd med att stämma sin gitarr.

Milla Majava och Camilla Berntsson på Café Blå servar med 
fika på fredagskvällarna.
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 VID NETTO ÄLVÄNGEN

Priserna gäller även i Nödinge

Tisdag 5 november
Villainbrott
Inbrott i en villa i Bohus. En 
fönsterram på baksidan av 
huset bryts upp. Smycken till-
grips. Gärningsmannen lämnar 
huset via altandörren.

Lördag 9 november

Misshandel
Polisen larmas till Hålanda 
bygdegård klockan 23.15. Två 
fall av misshandel rapporteras, 
anmälan och motanmälan. 
Upprinnelsen är ett bråk mellan 
ungdomar som befinner sig på 
platsen.

Söndag 10 november

Mordförsök
Strax efter midnatt sker ett 
försök till mord. En man i 
60-årsåldern kommer till en 
adress utanför Lilla Edet och 
avlossar ett skott mot en äldre 
man. Skottet träffar dock inte. 
Därefter blir det bråk mellan 
dem och den äldre mannen 
skadas. Han förs till sjukhus 
med okända skador. Gärnings-
mannen försvinner från adres-
sen men kan senare gripas. Han 
anhålls av åklagare misstänkt 
för försök till mord. Ärendet 
handläggs av Länskriminalpoli-
sen i Trollhättan. 

Viltolyckor
Under oktober fanns inrap-
porterat följande viltolyckor 
mellan bil och vilt i Ale:

Dovhjort 1

Rådjur 8

Vildsvin 3

Älg 3

Polisen i Ale ger  
följande rapport från 
den gångna veckan:

Internet-
droger

– en fara i samhället

Karin Breding på 
Narkotikaroteln föreläser 

om internetdroger

Tors 5 dec kl 18.30
Ale Gymnasium, Teatern

Kostnadsfritt

Arrangörer


