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Mikael Berglund (M) Boel Holgersson (C)

Rose-Marie Fihn (FP) Sune Rydén (KD)

Två trafikolyckor inträffade kort efter varandra på E45 i torsdags, vid tio-tiden på för-
middagen. Den första skedde i Bohus, i höjd med Alekrossen. En personbil krockade med 
en grusbil när denna skulle till att korsa vägen. I personbilen färdades en gravid kvinna, 
som chockades och fördes med ambulans till Kungälvs sjukhus. Samtidigt som räddnings-
tjänsten befann sig i Bohus gick larmet om en singelolycka i Älvängen. En bil hade gått av 
vägen och föraren togs om hand av ambulanspersonal. 

Text: Jonas Andersson Foto: Christer Grändevik

Dubbla olyckor på E45

”Det bästa är glädjen 
man får tillbaka”

Paula Dahlqvist verkar ha hittat helt rätt. 
Som projektassistent på Mötesplats ungdom får hon ägna sig åt två av 

sina största intressen: ledarskap och kultur.
Trots sin unga ålder vet hon hur man håller i trådarna och hennes glödande 

engagemang har gjort henne till en förebild för andra ungdomar. 

Hur fick du jobbet på 
Mötesplats ungdom? 
– Jag kom i kontakt med 
Mötesplats ungdom redan 
när jag gick på Ale gymna-
sium. Där läste jag på este-
tiska programmet och ville 
bli producentassistens inom 
teater. Jag stod på scen i 
ett år men det är inte min 
grej. Jag vill hålla i saker 
och vara den som plane-
rar och hjälper till med allt 
runt omkring. När vi hade 
kursen Sceniskt ledarskap 
hjälpte min lärare Mikael 
Svensson mig att ordna 
så jag kunde lägga en del 
av undervisningstiden på 
Mötesplats ungdom. Sedan 
ringde Jonas Ekstrand upp 
mig och frågade om jag ville 
börja jobba timmar hos dem 
och på den vägen är det.
Vilka för- och nackdelar 
finns det med att vara 
en förebild för andra 
unga människor?
– Att det är lätt att påverka. 
Det kan vara både positivt 
och negativt. Man vill inte 
påverka för mycket för alla 
ska få bilda sig egna åsik-
ter när det exempelvis gäller 
etik, moral och politik. Det 
kan vara negativt om man 
blir för betydelsefull, för hur 
blir det då när jag inte är 
där? Man vill vara en stötte-
pelare men inte en hel värld. 
Det bästa är att man får så 
mycket glädje tillbaka och 
det är en glädje att vara 
omtyckt.

Hur tycker du att ung-
domsinflytandet funge-
rar i Ale? 
– Bättre och bättre. Det är 
många som vill lyfta ungdo-
marna och inte minst poli-
tikerna. Vi jobbar mycket 
på att göra det. Vi vill att 
unga ska komma hit och 
kunna göra vad dem vill 
och vi hjälper till med loka-
ler, material eller vad de nu 
behöver. 
Om du fick fria händer, 
hur hade du då velat 
utveckla Mötesplats 
Ungdom?
– Fortsätta på samma bana. 
Det är ju så himla kul med 
kultur och mitt liv har alltid 
kretsat mycket kring musik. 
Men det fanns inget sådant 
här i Ale när jag var liten 
utan då fick man åka in till 
stan för att till exempel gå 
på spelningar. Jag tänker att 
”om Paula 15 år hade tyckt 
om det här så gör andra 
också det.” Jag upplever 
att det folk önskar från oss 
är bara mer av det vi redan 
har: mer aktiviteter, längre 
öppettider osv.
Du gick utbildningen 
"Unga entreprenörer" 
för ett år sedan. Kan du 
se dig själv som egen 
företagare och inom 
viket område i sådana 
fall? 
– Jag har ingen vision om 
att bli egen företagare. Men 
skulle jag starta eget så hade 
det varit som arrangör eller 

projektledare. Det roligaste 
som finns är att hålla i trå-
darna. Det är lätt att man 
misslyckas men när man 
lyckas så är det verkligen en 
boost för en själv.
Har du någon förebild?
– Jag har ingen direkt stor 
förebild utan plockar lite 
smått och gott. Till exem-
pel så påverkar Mithra Sjö-
strand och Lisa Haeger på 
Mötesplats ungdom mig en 
hel del.
Vilka minnen tar du 
med dig från sommaren 
som gått?
– Jag har varit på två roliga 
festivaler i sommar, Sweden 
Rock i Blekinge och High 
Voltage i London. Jag älskar 
musik och att gå på spel-
ningar. Jag spelar själv gitarr 
och piano. Musikintresset 
har jag med mig från när jag 
var liten och kommer från 
farsan. 
Annars har jag mest jobbat 
i sommar men har ändå 
hunnit med att mysa lite på 
klippor och träffa kompisar. 
Vad gör du om tio år?
– Absolut ingen som helst 
aning och jag skulle inte 
vilja veta heller. Ingenting är 
omöjligt så det kan dyka upp 
något som får en att hitta en 
helt annan väg än den man 
tänkt sig från början.
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Namn: Paula Dahlqvist
Ålder: 19
Bor: Nödinge, i en lägenhet 
som ligger i en lada
Yrke: Projektassistent på 
Mötesplats ungdom, arbetar 
inom restaurangbranschen 
samt är nyligen invald i sty-
relsen till Vaknafonden.
Intressen: Musik, kultur, 
uteliv, människor, sociala 
sammanhang mm.
Stjärntecken: Stenbock

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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