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Vår specialitet
MONGOLISK
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KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

MÅN-FRE KL 11.00-15.00
DAGENS LUNCH

KVÄLLSBUFFÉ ALLA DAGAR FR KL 16.30

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

För dig som är bor i Ale kommun 

Olle Ludvigsson har nummer två

Olle har fem fokus i EU-politiken:

Redan den 7 maj kan du rösta på Olle.

Ta med röstkort och id-handling.

NÖDINGE. Goda föredö-
men fi nns det aldrig för 
många av.

Men det fi nns många 
och några av dem 
uppmärksammades i 
samband med Festival-
borgsarrangemanget i 
onsdags kväll.

– Så häftigt! konsta-
terar eldsjälen i Pys-
selklubben i Nödinge, 
Batoul Raad, 17, en av 
tre stipendiater.

Ale kommuns ungdomssti-
pendium ”Ett gott föredöme” 
delas sedan ett par år tillbaka 
ut vid Festivalborg. I år hette 
stipendiaterna Pysselklub-
ben, Isabella Andersson och 
Hanna Johansson. 

Pysselklubben i Nödinge 
startades för sex år sedan 
efter ett initiativ av Batoul 
Raad. Hon ville ge ungdo-
mar ett bättre alternativ till 
att bara hänga ute, särskilt 
vänder sig verksamheten till 
unga tjejer. Aktiviteterna 
äger rum en gång i veckan, 
men i samband med lov har 
det ibland blivit mer.

– Framför allt vill jag att 
Pysselklubben ska vara en 
mysig mötesplats. Vi får ofta 
pysselmaterial sponsrat från 
olika företag och därför kos-
tar det inget att vara med. 
Stipendiet ska vi använda till 
mer material och särskilt sånt 
som vi inte annars har haft råd 
att köpa. Tidigare har vi också 
fått bidrag av Vakna, vilket har 
varit betydelsefullt för verk-
samheten, säger Batoul Raad.

Juryns motivering löd: Pys-
selklubben är en organisation 
skapad av unga för unga. Deras 
närmast unika verksamhet är en 
storhet i det lilla, Pysselklubben 
skapar möjlighet för unga att 
utveckla sin kreativitet i samva-
ro med andra.  Barn och ungas 
egna positiva engagemang är 
verkligen något värt att premie-
ra med 2014 års.

Demokratiarbete
Isabella Andersson, 17 år från 
Bohus, läser Barn- och fritids-
programmet på Mimers Hus 
i Kungälv. All sin lediga tid 
ägnar hon åt demokratiarbe-
te och samhällsengagemang. 
Hon sitter med i ungdoms-
rådet, arrangörsföreningen 
Löftet och är politiskt aktiv i 
SSU.

– Egentligen har jag ingen 
egen personlig fråga som dri-

ver mig, utan det jag helst vill 
är att påverka andra att också 
bli delaktiga. Det går verkli-
gen att påverka i Ale. Festival-
borg är ett bra exempel, säger 
Isabella som också avslöjar att 
stipendiet ska sparas.

– När jag fyller 18 ska 
mamma och jag resa till New 
York.

Motivering
Juryns motivering: Isabella är 
en tjej som engagerar sig i de 
människor som fi nns runt om 
henne och i samhället i stort. 
Genom sitt samhällsengagemang 
har Isabella trots sin unga ålder 
hunnit med att engagera sig i 
ungdomsrådet, SSU, Arrang-
örsföreningen Löftet och med-
verkar till att starta upp ett re-
gionalt ungdomsråd. Isabella är 
även engagerad i integrationslä-
ger för unga med och utan funk-
tionshinder.  Hon deltar i alla 
dessa sammanhang med ett stort 
hjärta och seriöst engagemang.

Hanna Johansson, 21, jobbar 
på korttidshemmet i Nödinge 
och läser andra året på Hög-
skolan Väst i Trollhättan där 
inriktningen är specialpeda-
gog.

– Jag läste omvårdnads-
programmet i Ale gymnasi-
um och gjorde min praktik på 

korttidshemmet i Nödinge. 
Jag kände direkt att det här 
var något jag ville jobba med. 
Stipendiet ska jag använda till 
körkortet.

Juryns motivering: Hanna 
arbetar under sin studietid på 

korttidshemmet i Nödinge. Hon 
har en fantastisk förmåga att in-
föra nya arbetssätt i bemötandet 
av de barn och unga hon arbetar 
med, något som inspirerar hen-
nes arbetskamrater och gör hen-
ne väldigt omtyckt av de unga.

Stipendiaterna utses på 
förslag från aleborna och de 
nominerade bedöms sedan av 
en grupp politiker från den 
rådande majoriteten. 

Stipendier till goda föredömen

Unga goda föredömen belönades med stipendier. Stående ses Pysselklubben i Nödinge från vän-
ster Från vänster Jara Raad, Mikaela Nilsson, Hiba Mushier och Batoul Raad. Sittande från vän-
ster: Hanna Johansson och Isabella Andersson. Stipendierna var på 5000 kronor vardera.
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– Belönades under Festivalborg


