
NÖDINGE. Mötesplats 
Ungdom arrangerades 
på försök under våren.

Nu har Aleungdo-
marnas nya träffpunkt 
utökats til att omfatta 
både onsdagar och lör-
dagar.

Mötesplats Ungdom 
beskrivs bäst som ett 
läckert smörgåsbord.

Jämfört med traditionel-
la smörgåsbord så är Mötes-
plats Ungdom ännu bättre – 
för det som inte finns framme 
går att fixa.

– Vi försöker fortfarande 
hitta rätt former och rätt utbud 
av verksamheter. Är det något 
som ungdomarna efterfrågar 
så kommer vi naturligtvis att 
göra allt för att kunna erbju-
da det. Redan från början har 
ungdomarna fått vara med och 
påverka innehållet i Mötes-
plats Ungdom och så kommer 
vi att fortsätta jobba, säger fri-
tidsledare, Jonas Ekstrand.

När lokaltidningen hälsar 
på i onsdags är det fullt drag i 
huset. Samtidigt sitter David 
Lega i teatersalongen och fö-
reläser, ett idrottslag tränar i 
sporthallen och till cafét är det 
kö. Tanken är att det ska hända 
ännu mer. På Röda scen vill 
Jonas Ekstrand att det ska vara 
uppträdanden varje gång.

– Vi har haft allt från musi-

ker till jonglörer, men tanken 
är att det ska vara ungdomar-
nas chans att visa upp vad de 
håller på med.

Mötesplats Ungdom är 
fortfarande i uppstarten. Val-
mire Huskay och Mikael Jo-
hansson vill få fler att börja 
dansa.

– Vi har en superfin dans-
lokal här i gymnasiet. Dessut-
om kan vi tillsammans lära ut 
15 olika danser plus magdans. 
Det är en jättebra chans att 
under lite lättare former prova 
något nytt, säger Valmire.

Mikael är inte vilken lärare 
som helst heller. Han har täv-
lingsdansat i 12 år och har 
tävlat i högsta klassen. Förra 
året var det VM i latinameri-
kansk dans i Frankrike.

– Det finns ett stort intres-
se för dans. Let's dance i TV4 
har gjort det ännu mer popu-
lärt att lära sig, berättar Mikael 
som är beredd att lära ut såväl 
bugg som streetdance.

Magdans kanske är lite 
oväntat som aktivitet, men 
Valmire säger att nyfikenhe-
ten är stor.

– Många tjejer vill lära sig 
dansa utmanande, men på ett 
snyggt sätt. Jag har lärt mig 
hemma, säger hon.

Just nu är det salsa som 
gäller. Det gjorde succé och 
Mikael och Valmire planerar 
en fortsättningskurs.

Att ungdomar leder ungdo-
mar tror de är ett framgångs-
recept.

– Absolut, det är det som gör 
Mötesplats Ungdom så roligt. 
Det är kul att bara mingla runt 
och prata med alla kompisar. 
Det är väldigt lättsamt – och 
bara på skoj, säger Valmire.

Robert Söderberg håller 
i en dramagrupp. Han vill att 
ungdomar ska lära känna sig 
själv genom dramatisering.

– En skådespelare har sig 
själv som sitt viktigaste instru-
ment och därför är det viktigt 
att lära känna hur man fung-
erar. Gitarristen har gitarren 

som sitt instrument och han 
känner till varje liten detalj 
på gitarren, tro mig, säger 
Robert.

Dramaövningar ska lite 
längre fram ersättas med 
någon form av skådespel.

– Det hade varit kul om vi 
blir en grupp som träffas re-
gelbundet här på Mötesplats 
Ungdom.

Ozan Yapisan, 22, vill lära 
ungdomar skillnaden mellan 
att stå på scen och framför ka-
meran.

– Vi ska göra karaktärsstu-
dier och brainstorma fram 
ett manus och ett bildmanus. 

Sedan ska vi självklart filma 
och se vad det leder till. Jag 
har två filmgrupper igång här, 
berättar Ozan.

Sam Alfaro är framgångs-
rik inom hiphopmusiken. 
Något som han vill att flera 
ska ta efter.

– Jag lär ut alla mina knep. 
Det är bara att komma hit 
så kör vi igång, säger Sam 
Alfaro.

Det här var bara några delar 
av Mötesplats Ungdoms smör-
gåsbord. Vill ni veta mer får ni 
gå dit, onsdag och lördag!
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 Självscanningvara!

Pangasiusfi lé

30:-30:-/s/st
Djupfryst 600g • Jmf pris 50:-/KG
Pris utan självscanning 41:95/st

KasslerKassler

49:9049:90/kg/kg

ICA • Dansk köttråvara.ICA • Dansk köttråvara. 
Ca 600 g.Ca 600 g. Vinmarinerad.Vinmarinerad. 
I bit. • Max 2 köp/kund.I bit. • Max 2 köp/kund.

KaffeKaffe
49:-/kg

Classic, 500g • Jmf pris 49:00/kg • Max 1 köp/kund.

2 för

Yoghurt
14:9014:90/st

Yoggi • 1 liter • 2%Yoggi • 1 liter • 2%

Öppet alla andra dagar 8-22 • ICA Kvantum, Ale Torg 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 39 • Tel 0303-975 00

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

JuiceJuice

12:9012:90/st
Bravo. 2 liter • Jfr pris 6:45/liter.Bravo. 2 liter •  Jfr pris 6:45/liter.

Max 2 köp per kund.Max 2 köp per kund.

BaguetteBaguette

32:-
Unbake • 375g • RustikUnbake • 375g • Rustik
Jmf pris 42:67/kgJmf pris 42:67/kg

2 för

Butiksbakad!
OstOst
HerrgårdsostHerrgårdsost
PrästostPrästost
GrevéostGrevéost

64:9064:90/kg/kg

Arla ost. 667g.Arla ost. 667g.

Fredag 25/9 
Axa mellanmål & Godis

Fredag–lördag 25-26/9

Veckan bröd, Dahls bageri

Veckans Provsmak!
KVANTUM

serien
Start tisdag 6 okt. i Dammekärr

Gå, Lunka eller Spring!

Taco kryddmixTaco kryddmix

1:-1:-/st/st
Ica 40g • Max ett köp per kundIca 40g • Max ett köp per kund

Mötesplats Ungdom – ett läcke
– I Ale gymnasium finns allt en ung människa kan önska sig

Robert Söderberg, Sam Alfaro och Ozan Yapizan är tre av ledarna på Mötesplats Ungdom. 
Drama, hiphop och film försöker de engagera ungdomar med.

Ungdomar lär ungdomar. På Mötesplats Ungdom delar man Ungdomar lär ungdomar. På Mötes
med sig av sina kunskaper. Mikael Johansson och Valmire med sig av sina kunskaper. Mikael J
Huskay lär ut över 15 olika danser om det finns intresse.Huskay lär ut över 15 olika danser 


