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NÖDINGE. 50 kronor.
Så mycket kostar ett 

medlemskort som ger 
tillträde till kommunens 
fritidsgårdar.

Nu går emellertid 
Vakna in och sponsrar 
avgiften för alla ungdo-
mar i åldern 13-20 år.

Det fi nns tre fritidsgårdar i 
Ale kommun; Bohus, Nö-

dinge och Älvängen. Öp-
pettiderna varierar från gård 
till gård beroende på ungdo-
marnas önskemål på respek-
tive ort.

– Här på Ungkan i Nö-
dinge har vi öppet tisdag-fre-
dag, alltså fyra kvällar i veck-
an. Det brukar komma ett 
50-tal ungdomar varje gång 
som träffas för att lira biljard, 
spela spel, se på fi lm eller 
bara hänga tillsammans, för-
klarar Christina Magnus-
son-Wallöe på Ale Fritid.

– Nu har det dessutom 
blivit väldigt poppis att pyss-

la, många som gör armband. 
En annan populär aktivitet 
är schack.

Att fritidsgårdarna fyller 
en viktig funktion för väldigt 
många är nog alla överens 
om. För att medlemsavgiften 
på 50 kronor inte ska utgöra 
något hinder för ungdomar-
na har Vakna tagit ett beslut 
om att gå in som sponsor.

Enkelt och lätt
– Det fi nns ett kommunalt 
beslut om att ett gårdskort 
ska kosta 50 kronor. Det är 
ett beslut som inte kan rivas 

upp hur som helst. Vi tyck-
er emellertid det är smart 
att göra fritidsgårdarna till-
gängliga för alla, att en av-
gift inte utgör något hinder. 
Det ska vara enkelt och lätt. 
Vakna väljer att ta pengarna 
från den extra satsning som 
våra politiker tilldelades det 
drogförebyggande arbetet 
2014, säger Thomas Berg-
gren.

Välkomnas
Vaknas sponsring välkomnas 
av ungdomarna. Natan Da 
Silva, Jonathan Hakso och 

Lukas Asplund är fl itiga 
besökare på Ungkan och de 
tror att initiativet kan få fl er 
att komma till gården.

– Vi tror det. 50 kronor 
är inte mycket pengar för 
vissa, men för andra kan det 
vara en betungande utgift. 
Nu ges alla samma förut-
sättningar vilket är positivt, 
säger Natan.

Christina Magnus-

son-Wallöe är inne på sam-
ma spår.

– Det kan vara en familj 
med fl era barn och att få 
ekonomin att gå ihop är inte 
alltid det lättaste. Med Vak-
nas fantastiska sponsring blir 
fritidsgården en mötesplats 
som är helt och hållet av-
giftsfri.

Blir avgiftsfri. Vakna har beslutat att sponsra alla ungdomar i 
åldern 13-20 som önskar ett medlemskort till fritidsgården i 
Bohus, Nödinge eller Älvängen.
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– Vakna betalar ungdomarnas avgift
Gratis fritidsgårdskort till alla
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