
NÖDINGE. Föreningen 
Heavenhack har två 
år i rad arrangerat ett 
jätte-lan i Ale gymna-
sium.

Nu får eldsjälarna, 
fyra grabbar från 
Nödinge, dela på ett 
stipendium om 20 
000 kronor från Ale 
kommun.

– Pengarna går rakt 
in i föreningen, där 
behövs det. Vi har 
stora planer – eller 
rättare sagt – många 
idéer som ska förverkli-
gas, säger de.

Filip Jansson, Adam Er-
iksson, Mattias Bood och 
Mikael Kuivisto har satt Ale 
på kartan genom sitt arrang-
emang där mer än 200 ung-
domar har medverkat varje år. 
Heavenhack har erbjudit stora 
turneringar i de mest etable-
rade dataspelen. I potten har 
generösa prispengar funnits. 
Årets upplaga hade planerats 
noggrannt, men slog inte lika 
väl ut som eldsjälarna hoppats.

– Vi får pusta ut nu och fun-
dera på hur vi ska göra i fram-
tiden. Så stora arrangemang 
kräver oerhört mycket tid och 
kraft. Dessutom finns det en 
ekonomisk risk som vi inte vet 
om vi vill ta i framtiden, säger 
Filip Jansson.

Istället snickrar killarna på 
att bredda verksamheten och 

inte bara fokusera på ett stort 
LAN.

– I sommar ska vi ha en del 
aktiviteter i samarbete med 
Mötesplats ungdom. Då hand-
lar det inte alltid om dataspel. 
Det ligger i föreningens in-
tresse att bredda verksamhe-
ten och skapa fler mötesplat-
ser för ungdomar, säger Mat-
tias Bood.

Varifrån kommer ert en-

gagemang för andra ungdo-
mar?

– Jag tror vi är överens om 
att försöka ge dagens unga vad 
vi saknade. Det behövs mer att 
välja på och det behös mötes-
platser som inte är kopplade 
till kommunen eller skolan, 
säger Mikael Kuivisto och 
Adam Eriksson fyller i:

– Vi tycker samtidigt att det 
är väldigt roligt själva. Vi bred-

dar vårt kontaktnät och deltar 
själva i aktiviteterna, vilket vi 
tycker är sjukt roligt.

Välförtjänt
De tycker att de har förtjänat 
uppmärksamheten och peng-
arna, men tvekar inte på frågan 
om vem de själva skulle ge sti-
pendiet.

– Det skulle gå till Paula 
Dahlqvist på Mötesplats 

ungdom. Hon gör ett grymt 
jobb.

Det är att tro att Heaven-
hacks kärntrupp är datanördar, 
men så är inte fallet. Numera 
ägnar de datorn mest åt soci-
ala medier, minst åt dataspel.

– Idag är det mest ett verk-
tyg i arbetet eller i plugget, 
konstaterar Filip Jansson och 
de övriga nickar instämmande.
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Den   26/5   öppnar  webansökningen åter!

Då kan Du söka lediga platser tom den 18/6!

ADAM ERIKSSON
Ålder: 20
Bor: Nödinge
Sysselsättning: Nyanställd på 
Alekurirens webb-byrå.
Gör jag i sommar: "Hultsfreds-
festivalen och  sen tänker jag åka 
mycket MC".
Bonusfakta: Kan allt om Killing-
gänget.

FILIP JANSSON

MIKAEL KUIVISTO

MATTIAS BOOD

Ålder: 19
Bor: Nödinge
Sysselsättning: Studerar Geove-
tenskap på universitetet.
Gör jag i sommar: "Jobbar och 
hoppas sedan på en restresa med 
flickvännen".
Bonusfakta: "Sjukt ordnings-
sam"

Ålder: 20
Bor: Nödinge
Sysselsättning: Pluggar fysik på 
Göteborgs universitet.
Gör jag i sommar: "Drar till Arvi-
kafestivalen, solar och badar".
Bonusfakta: Tidsoptimist.

Ålder: 19
Bor: Nödinge
Sysselsättning: Pluggar på 
Komvux.
Gör jag i sommar: Sommarjobbar 
på Alebyggen.
Bonusfakta: Gröna fingrar. "Gillar 
att greja med växter".

INGEN NÖRD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Eldsjälar i Heavenhack belönas
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