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Unik samverkan bakom näridrottsplatsen
– Entreprenör praktikanställde arbetslösa
NÖDINGE. Förverkligan-
det av en näridrotts-
plats i centrala Nödinge 
är inte bara ortsborna 
till glädje.

Nu tittar övriga Sve-
rige på hur projektet 
förverkligades.

– Det är ett unikt sam-
verkansprojekt mellan 
kommun, näringsliv och 
föreningsliv. Återigen 
bevisar vi att tillsam-
mans kan vi förbättra 
Ale, säger Kultur- och 
fritidsnämndens ordfö-
rande, Isabell Korn (M).

Projektet om en näridrotts-
plats vid Bobollplanen i Nö-
dinge låg länge i träda. Till 
sist fl yttades ärendet från 
Samhällsbyggnadsnämnden 
till Kultur- och fritidsnämn-
den. Där gick det fortare. 
Ale Fritid projektanställde 
Saman Fattah som omgåen-
de engagerade ungdomarna.

– Allt som vi har byggt här 
kommer från ungdomarnas 
önskelista. De har fått vara 
med och påverka både inne-
håll och utformning, berät-
tar Saman.

När planen om vad som 
skulle byggas var klar upp-
handlades vem som skulle 
få förverkliga idrottsplatsen. 
Ale kommun ställde då som 
krav att entreprenören skulle 
praktikanställa fyra arbets-
lösa ungdomar i projektet. 
Det blev Kollanda Grus och 

Göran Tilly som fi ck upp-
draget.

– Det var en väldigt bra 
grej och vi har sett hur dessa 
killar har växt. Självklart 
hade det varit svårare om vi 
inte haft tillgång till Sam-
an Fattah som arbetsledare, 
men det känns bra att vi kun-

nat bidra med att ge ungdo-
mar en vettig sysselsättning. 
Jag tror de har fått lärt sig 
mycket och vi har ställt sam-
ma krav på dem som på öv-
riga anställda, säger Göran 
Tilly.

Isabell Korn intygar att 
SKL, Sveriges kommuner 

och landsting, nu uppmanar 
övriga kommuner att titta på 
hur Ale har tagit ett nytt so-
cialt ansvar i sitt arbete.

I framkant
– Vi ligger i framkant och vi-
sar att vi tänker i nya banor. 
Genom att formulera kraven 
rätt kan vi också påverka fö-
retagen att mer aktivt med-
verka till att få fl er ungdomar 
i sysselsättning.

Näridrottsplatsen i Nö-
dinge består av en gymyta 
med stationer för styrketrä-
ning, löpslinga, hinderbana 
och en multisportarena för 
bland annat basket och fot-
boll. Totalt har projektet 
kostat 2,3 miljoner kronor. 
Förutom Ale kommun har 
också Alebyggen tagit en del 
av kostnaden.

Sakta börjar den tidigare 
så stora och tomma grusytan 
att fyllas med verksamhet. 
Näridrottsplatsen ska följas 
av en fullstor konstgräsplan.

– Det kommer bli pricken 
över i. Ett riktigt aktiviets-
område nära skolorna och 
nära de boende. Vi kommer 
fortsätta ha en tät dialog med 
ungdomarna. Det är främst 
för dem som vi gör dessa 
satsningar och genom att 
involvera dem tror jag ock-
så att vi minskar risken för 
skadegörelse, avslutar Isabell 
Korn.

Dagen förgylldes med in-
vigningstal av både Saman 
Fattah och Isabell Korn som 
båda tackade alla som varit 
delaktiga i projektet. Dessut-
om bjöds det på grillad korv 
med bröd.

Näridrottsplatsen i centrala Nödinge består bland annat av en 
multisportarena för fotboll och basket.

Bandklippning. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isabell Korn (M), klippte bandet när Ale 
kommun invigde näridrottsplatsen i Nödinge som Saman Fattah (t v) tillsammans med Kollanda 
Grus och fyra praktikanställda ungdomar förverkligat.
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Nu firar vi tillsammans!
Ales framsteg i årets ranking av företagsklimatet ger en tydlig bild av hur 

viktigt det är att vi tillsammans arbetar för ett gynnsamt näringslivsklimat i Ale. Detta kan 
företagare och kommun åstadkomma med en gemensam målbild av näringslivsutvecklingen i Ale. 

Därför är det viktigt att vi träffas och pratar om hur vi kan bli ännu bättre och tillsammans fira vår framgång.

Mingel och föredrag av Magnus Samuelsson
en gang vald till världens starkaste man

Idrottsmannen Magnus Samuelsson har nått framgång i många av sina åtaganden även utanför 
sitt idrottsutövande. Ett föredrag om motivation, självkänsla och hur man når uppsatta  mål.  

den 13 Juni kl 11.30-13.30
på Sjövallen i Alafors

Välkommen med din anmälan till Lisa Esberg, tf Näringslivschef i Ale, 
e-post: lisa.esberg@ale.se senast 11/6


