
NÖDINGE. Mötesplats 
Ungdom i Ale gymna-
sium är inte bara en ny 
träffpunkt för ungdo-
mar.

Det är också här man 
möter nya upplevel-
ser inom musiken, det 
kreativa skapandet och 
nu senast – den skräm-
mande verkligheten.

Vad som händer här-
näst får ungdomarna 
reda på via sms.

Mötesplats ungdom håller 
öppet i Ale gymansium under 
onsdag- och lördagkvällar. 
Mitt i veckan är det work-
shops och kreativt arbete. 
Lördagar är vikta för olika 
teman.

– Vi håller fortfarande på 
och formar verksamheten, 
men det känns som om detta 
är rätt väg att gå. Vi har haft 
två riktigt lyckade temakväl-
lar med hårdrock och hallo-
ween som tema, berättar an-
svarig fritidsledare, Jonas 
Ekstrand.

Hårdrockskvällen lockade 
ett 70-tal personer. De fick 
bland annat njuta av en kon-
sert signerad Bad Seed. Ute 
i caféet erbjöds hårdrocks-
sminkning.

– En jätteduktig tjej från 
högstadiet anmälde sig fri-
villigt att sminka och hon var 
så duktig, säger kultursekre-
terare, Lisa Haeger.

Lagom till Halloween 

förvandlades Mötesplats 
Ungdom till ett spökhus. Le-
darna, Paula Dahlqvist och 
Linus Fogelberg, hade för-
berett en skräckvandring på 
källarplan. Där väntade för-
utom spindelväv och mörker 
även en del objudna gäster...

– Det var en superkväll. 
Vi fick nog de flesta att darra 
lite, säger Jonas Ekstrand som 
kunde räkna in nästan 100 be-
sökare.

Även under skräckkväl-
len kunde ungdomarna få bli 
sminkade till både det ena och 
det andra. Det fanns en beto-
ning på blodfärgade motiv.

Gratis busskort
Mötesplats Ungdom förvän-
tas ta ännu bättre fart efter 
årsskiftet när alla ungdo-
mar har eget busskort och 
kan röra sig fritt i Ale under 
kvällstid.

– Det blir ett lyft för verk-
samheten. Än så länge har 
vi en klar betoning på ung-
domar från Surte-Bohus och 
Nödinge-Nol, menar Jonas 
Ekstrand.

En annan idé att locka ung-
domar med har också tagits i 
bruk. Mötesplats Ungdom 
skickar numera sms till alla 
som vill veta vad som händer 
på kvällen.

–Vi håller som bäst på att 
samla in nummer, men redan 
har vi 130 mottagare. Ungdo-
mar är flexibla idag och be-
stämmer sig sent för vad de 

ska hitta på. Att kunna skicka 
ett sms på eftermiddagen är 
ett suveränt hjälpmedel för 
att påminna om vad som är 
på gång, menar Jonas Ek-
strand.
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Det händer på Mötesplats UngdomMötesplats Ungdom

Paula Dahlqvist var tillsammans med fritidsledare Linus Fogelberg de som arrangerade Skräckkvällen i Ale gymnasium.

Tema Vänskap. Ännu 
en jättetavla måla-
des i onsdags på Mö-
tesplats Ungdom. Det 
kreativa skapandet tar 
alla former i Ale gym-
nasium när Mötesplats 
Ungdom slår upp dör-
rarna.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jonas Nilsson i gruppen Bad 
Seed kramar om ett fan. 


