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Visste du att det efter sommarlovet 
blir direktbuss mellan 

Ale Gymnasium och Lilla Edet?
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

Scott hybrid 24-vxl
24-vxl herr och dam fjädrande 

framgaffel, fjädring i sadelstolpen, 
aluram. Ord pris 5995:-

Sjösala mariella 3-vxl
3-vxl dam i svart eller vit 
Ord pris 3395:-

4.495:-

2.495:-

Rea

Rea

NÖDINGE. Andras skräp 
– vårt guld.

Under den parollen 
skapade Mötesplats 
Ungdom underlag till en 
egen utställning.

I lördags var det ver-
nissage för Arts Makes 
you smart i Ale gymna-
sium.

Idén att skapa en utställning 
med egna verk sammansatta 
av skräp och gamla överbliv-
na ting är hämtad från bland 
annat Blå Stället i Angered.

– Där gjorde man ett lik-
nande projekt fast mer om-
fattande. Jag tyckte konceptet 
verkade vara något för Mö-
tesplats Ungdom att ta efter, 
säger förslagsställaren och 
konstnären Ellinor Holst.

Ett tiotal ungdomar nap-
pade på idén och under led-
ning av Alex Holst Hans-
son har de format sina egna 
konstverk. De har fått utgå 
från en kvadratisk skiva som 
de sedan har pyntat med val-
fria saker och färger.

– Det har varit kul. Vi har 
fått göra precis som vi vill, 
säger Emelie Lindh, 15 år 
från Nödinge, när hon visar 
upp sitt alster.

Musik har präglat en hel 
del av verken. Gamla instru-
ment, skivomslag och klassis-

ka vinylskivor har kommit till 
användning.

– Det blir en form av själv-
porträtt och musiken bety-
der mycket för många ung-
domar, därför finns det till 
exempel en del gitarrdelar 
med. Likaså har det funnits 
ett stort intresse i att skruva 

isär tekniska apparater för att 
använda vissa delar, kretskort 
med mera, säger Alex Holst 
Hansson.

Utställningen Arts Makes 
you smart finns att beskåda i 
Ale gymnasium den närms-
ta tiden.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Skräpet blev till guld
Ungdomar skapade en utställning av material från tippen

Emelie Lindh poserar vid den fina utställningen som är base-
rad på gammalt skräp från soptippen.


