
NÖDINGE. Syftet med 
Festivalborg är att 
minska alkoholkonsum-
tionen bland ungdomar 
och samtidigt erbjuda 
en rolig musikaktivitet 
på valborg.

Nu uppmärksammas 
evenemanget av IQ-
initiativet och ansva-
riga i Ale fick i mån-
dags motta ett diplom 
för IQ-projekt nummer 
1076.

Målet med IQ-initiativet, 
som är ett fristående dotter-
bolag till Systembolaget, är 
bland annat att bidra till en 
smartare syn på alkohol och 
minska alkoholkonsumtio-
nen.

Inom IQ:s nätverk samlar 
man projekt från alla delar 

av landet, som på olika sätt 
bidrar till att förebygga eller 
begränsa alkoholens skade-
verkningar. 

Ale kommun har redan 
flera projekt registrerade, 
bland annat Vakna! Tillsam-
mans mot droger, Vita dagar 
och Våga fråga – en bok av 
unga för unga. 

Förebild
Nu läggs även Festivalborg 
till dessa projekt och i mån-
dags fick ansvariga i Ale ta 
emot ett diplom från IQ, som 
representerades av Emilia 
Hashemi, IQ-inspiratör på 
Systembolaget. 

– Det är en fantastisk idé 
som vi genom vårt nätverk 
kan hjälpa till att sprida. 
Tanken är att man ska kunna 
ta hjälp av varandra och Ale 

är en förebild när det gäller 
förebyggande arbete bland 
ungdomar.

För Ale kommun finns 
flera positiva aspekter med 
diplomeringen, inte minst 
när det gäller utbyte med 
andra kommuner. 

– Har vi funderingar på 
något, kanske någon annan 
redan kommit på det. Man 
behöver inte komma på allt 

själv utan kan också hämta 
inspiration från projekt som 
redan finns, säger Thomas 
Berggren, drogförebyggare. 

Engagerade
Andreas Holmgren, fri-
tidsassistent, poängterar att 
arbetet inför Festivalborg 
pågår under mer än halva 
året.

– Vi har redan påbörjat 

arbetet inför nästa år tillsam-
mans med arrangörsfören-
ingen Löftet och Ungdoms-
rådet. Ungdomarna är enga-
gerade i projektet under sju 
månaders tid, säger han och 
Jonas Ekstrand, fritidsassis-
tent, tillägger:

– Hade det inte varit för 
ungdomarna själva så hade 
man aldrig fått den enorma 
spridningen. I år kom 850 

unga till Festivalborg, främst 
högstadieelever. Vi är otro-
ligt stolta över den här 
utmärkelsen från IQ, som 
sänder ut en signal om vad 
som ingår i vårt arbete.

Kostar pengar
Att projektet pågår under 
lång tid menar Thomas 
Berggren ska tas med i 
beräkningen även när man 
pratar om kostnader.

– Hela arrangemanget 
med stora artister och så 
vidare kostar självklart 
pengar, men slår man ut 
summan över de sju måna-
derna som ungdomarna får 
anledning att engagera sig 
i något meningsfullt ser vi 
istället vad vi vinner på det, 
med tanke på vad det kostar 
samhället när unga hamnar 
på glid.

Nästa år går den åttonde 
upplagan av Festivalborg 
av stapeln – och vem vet – 
kanske är Ales hyllade kon-
cept på väg att sprida sig…
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– Ale kommun en förebild 
inom förebyggande arbete

Festivalborg har 
blivit IQ-projekt

En glad nyhet. I måndags fick fritidsassistenterna Jonas Ekstrand och Andreas Holmgren samt drogförebyggaren Thomas 
Berggren motta ett diplom från Emilia Hashemi från IQ-initiativet för Festivalborg som blivit IQ-projekt nummer 1076.

Nu på söndag (1/12)

signerar ROLF BERG 
sina tomtar hos oss!

Rolf Berg signerar:      
30/11 Liseberg
1/12 Kungälv

13/12 Kungälv
14/12 Liseberg
15/12 Kungälv

Välkomna!
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