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NÖDINGE. Finns det vilja 
så finns det hopp. 

Det är ett motto som 
Ale fritids nya enhets-
chef Åsa Holmbom tror 
starkt på i arbetet med 
ungdomar.

Hennes styrka som 
chef är en empatisk 
ådra i kombination med 
känsla för struktur.

Hela sitt yrkesliv har hon 
jobbat med ungdomar – från 
flera olika perspektiv.

Hon är lärare i grunden, 
men hennes senaste uppdrag 
var som verksamhetschef för 
Majblomman. Däremellan 
har hon jobbat tolv år med 
att anordna språkresor inom 
STS. 

– Vad ungdomarna gör på 
sin fritid är så otroligt vik-
tigt. På Majblomman nåd-
de jag barn i socialt utsatta 
familjer och kunde sätta en 

guldkant på deras vardag. 
Här når jag alla och målet är 
att alla ska känna sig välkom-
na. Det är inom kommunen 
som man har störst chans att 
påverka ungdomarnas var-
dag, säger Åsa Holmbom, 
ny enhetschef på Ale fritid 
sedan i oktober. 

För Åsa, som är bosatt i 
Hisings Backa, innebär Ale 
ett nytt territorium och hon 
blev fascinerad av den vid-
sträckta landsbygden. 

– Det är jättevackert och 
som jag ser det, en väldig 
tillgång för kommunen. Jag 
visste egentligen ingenting 
om trakten innan jag började 
jobba här. 

Sommarplanering
De första månaderna i Ale 
kommun har hon i första 
hand fokuserat på att lära 
känna personalgruppen. 

– Det är en väldigt erfa-
ren grupp som varit lätt att 
lära känna. Det är tydligt att 
Ale satsar på sina ungdomar 
och värnar om ungdomsde-
mokrati. Man gör medvetna 

satsningar på olika projekt 
där ungdomar själva står 
som arrangörer och det är 
väldigt positivt. ”Tvärballa 
bankomaten” är ett jättebra 
exempel, där man utgår från 
att alla kan. 

Ännu vill hon inte uttala 
sig om utvecklingsområden 
och var man behöver läg-
ga extra kraft, men menar 
att det genomgående är en 
väldigt väl fungerande verk-
samhet.

Hon har redan nu fått i 
uppdrag från Kultur- och 

fritidsnämnden att utveckla 
sommarverksamheten, något 
hon ser fram emot.

– Tanken är att erbjuda 
mer aktiviteter och se till att 
hålla öppet så mycket som 
möjligt, även om det kanske 
inte blir hela sommaren. 

Vilka är dina främsta 
styrkor som chef?

– Att jag har en empa-
tisk ådra och värnar om att 
människor ska må bra, sam-
tidigt gillar jag struktur och 
att det finns en tydlighet. 

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

– Åsa Holmbom är ny 
enhetschef för Ale fritid

Vill sätta 
guldkant

Redan varm i kläderna. Åsa Holmbom är ny enhetschef på Ale fritid sedan i oktober. Tidigare har hon bland annat jobbat för STS språkre-
sor och som verksamhetschef för Majblomman, men är lärare i grunden. 

ÅSA HOLMBOM

Ålder: 45

Bor: Hisings Backa

Familj: Make och tre barn på 

13, 11 och 3 år.

Gör: Enhetschef för Ale fritid

Intressen: Sport, resa, fa-

miljen

Gör på fritiden: Just nu är 

det mycket lämna, hämta och 

heja. Jag och barnen har akti-

viteter på schemat varje dag. 

Lyssnar på: Allätare, men 

favoritbandet är U2. 

Ser på tv: Allt med sport, men 

främst handboll och fotboll

Drömresa: New York

Ser mest fram emot under 
2014: Att planera sommarlo-

vet för Ales ungdomar.

Motto: ”Finns det vilja så 

finns det hopp”

Bonusfakta: Är en entusi-

astisk melodifestivaltittare 

och var i fjol på finalen i 

Stockholm. 

Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Välkommen till öppet seminarium i Älvrummet onsdag den 29 januari kl 17.30–19.00

På plats träffar du bland annat representanter från Göteborgs Stad och Centrum för 

transportstudier på KTH i Stockholm som diskuterar och ger svar på frågor kring hur 

trängselskatt påverkar våra vägvanor och attityder.

Begränsat antal platser, kom i tid. Älvrummet, Kanaltorget 1 

(vid GöteborgsOperan).

Efter ett år med trängselskatt

Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, 

Kållered, Kungsbacka, Åsa.
www.evidensia.se

Kastration Katt
7/1-31/3 2014 7/1-31/

I paketet ingår:
Kastrering, vaccinering, chip-
märkning, 6 kg kattsand samt 
en goddybag.

Honkatt
ord.pris 1890:-

Hankatt
ord.pris 1290:-

1290:-

630:-

Kampanj-
paket!

Till premiären kom ett 30- tal besökare för att se filmen 

Invigningen av Träffpunkt Backavik bjöd på filmvisning som sedan följdes av en fikastund. Varannan 
tisdag kommer SPF Alebygden att bjuda in till verksamhet i samlingslokalen.

Ny träffpunkt invigd
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NÖDINGE. Träffpunkt Backavik invigdes i tisdags.
Varannan tisdagsförmiddag kommer SPF Alebyg-

den att erbjuda verksamhet i den stora samlingslo-
kalen.

– Det är tänkt för boende på Backavik, men också 
för våra egna medlemmar, säger Lennart Mattsson.

om Surte. Efter filmvisning-
en serverades kaffe.

– Vi har lånat lokalen här 
på Backavik vid ett antal till-
fällen under förra året varför 
enhetschef Eva Lans Samu-
elsson tyckte att det var dags 
att bjuda igen. Nu erbjuder 
vi en träffpunkt för boende 
på Backavik, förklarar Len-
nart Mattsson.

Vad det blir för typ av 
tema på kommande träffar är 
inte bestämt. Lennart Matts-
son har bland annat en tanke 
om att berätta om Backa och 
dess historia.

– Vi får se vad det blir. 
Förhoppningsvis ska detta 
bli en mötesplats som upp-
skattas av många äldre.

JONAS ANDERSSON


