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– Fotbollsspelare på pro-
fessionell nivå är någonting 
jag verkligen kämpar för att 
bli. Just nu känns tio timmar 
tillräckligt, men jag vet att 
det kommer krävas mycket 
mer i framtiden, särskilt om 
man som jag har ambitionen 
att spela i Premier League, 
berättar han, samtidigt som 
han tar av den svettiga trä-
ningsvästen.

När han inte spelar fotboll, 
umgås han med kompisar och 
då mest tjejer. 

Det händer att de beger sig 
till Göteborg för att roa sig. 
Allt från att ta en fika på ett 
lugnt café till att sitta på hel-
spänn på en biograf.

– Jag måste erkänna att 
det emellanåt kan bli några 
öl, men det är absolut inga 
problem. Jag skulle själv vilja 
påstå att jag är ambitiös och 
oerhört målmedveten.

Fotbollen kan ju skada mina 
relationer till vissa kompisar, 
eftersom den tar upp så mycket 
av min tid, men jag tycker att 
fotbollen går före allt annat, 
helt enkelt. Samtidigt skulle 
jag ju aldrig kunna klara mig 
utan kompisar.

Nolbon understryker verkli-
gen att fotbollen är det vik-
tigaste han har och att skolan 
”kan slänga sig i väggen”, men 
påstår samtidigt att han trivs 
på hälsogymnasiet.

– Ja, absolut, skolan är väl-
digt trevlig och skulle det nu 
mot förmodan inte bli någon-
ting med fotbollen, så skulle 
jag vilja bli brandman. Det är 
den främsta anledningen till 
att jag valt hälsogymnasiet. 
Att rädda livet på folk lockar 
väldigt mycket, säger Johan 
och ler brett.

Efter gymnasiet är ju själv-
klart Johans ambition att bli 
professionell fotbollsspelare.    

Men han inser att det inte är 
så lätt och därför kan han också 
tänka sig att bli brandman. 

Fast till att börja med skulle 
han gärna flytta in till Göte-
borg, då han anser att det finns 
större möjligheter att bli nå-
gonting inom fotbollen.

När vi ganska hastigt växlar 
ämne till politik och frågar 
honom om vad som skulle 
kunna göras bättre för ung-
domarna i Ale, tycker Johan 
att en rejäl mötesplats skulle 
passa riktigt bra, exempelvis 
ett IT-café.

– Det känns som att det 
bara finns vägar och skog här, 
säger han och skrattar.

Han anser också att det är vik-
tigt att det finns olika aktivi-
teter ungdomar kan hålla på 
med istället för att utföra kri-
minella handlingar. Vaknabol-

len är ett exempel på det, även 
om han anser att det fanns 
brister organisationsmässigt.
   Vaknabollen var en tur-
nering för ungdomar, som 
”Vakna – Droger Dödar” ar-
rangerade tillsammans med 
Nol IK:s A-lag, för att mot-
verka droger.

– Det kändes som att ar-
rangörerna bara ville få det 
överstökat, men samtidigt 
var det roligt och det kanske 
kunde ha fått några ungdo-
mar på andra tankar, förklarar 
Alemyr och tar sig en klunk 
vatten. 
– Jag har själv aldrig använt 
mig av droger, och jag finner 
heller ingen anledning att göra 
det. Men jag känner folk som 

har använt, och folk som fort-
farande använder droger. Det 
är skrämmande lätt att få tag 
på droger, har man bara rätt 
kontakter så går det ganska 
lätt, tyvärr.

Dagens träning är över 
och Johan beger sig mot om-
klädningsrummet denna is-
kalla lördagsförmiddag.


