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SURTE. Ett förvarings-
utrymme har blivit 
fritidsgård och en tra-
fikledare har blivit fri-
tidsledare på fritiden.

Samuel Hylén i Surte 
Missionsförsamling 
är en av eldsjälarna 
bakom en ny mötes-
plats för ungdomar i 
södra Ale.

Förra veckan fick 
han ta emot stipendiet 
Vaken Ledare 2010.

För tre år sedan fick en grupp 
ungdomar i uppdrag att iord-
ningställa en källarlokal i 
Surtes missionskyrka.

– De fick helt fria händer 
och gjorde ett suveränt jobb. 
Ett mysigt och avskilt ut-
rymme skapades där man 
både kunde spela biljard och 
umgås lite friare, berättar 

Samuel Hylén som då fung-
erade som handledare. 

Förra hösten kom ett gäng 
ungdomar in i kyrkan och frå-
gade om det stämde att det 
fanns ett biljadbord i källaren.

"Moppekillarna"
– Plötsligt hade vi en grupp 
nya intressenter som gärna 
ville vara med. ”Moppekillar-
na” som en del varnade oss 
för att släppa in visade sig vara 
riktigt goa när vi väl lärt känna 
dem. Efter att ha pratat med 
fritidsgården Arken i Bohus 
bestämde vi oss för att hålla 
öppet i källaren varje fredag 
som de har stängt. Det blev 
stor succé, säger Samuel.

Generationer kommer och 
går. I höst har det varit lite 
mindre ungdomar i kyrkan, 
men det tänker man ändra på.

– Ja, efter helgerna ska vi 
ta oss till Bohusskolan och 
marknadsföra vår verksam-
het igen. Jag tror det är bra 
att vi har flera mötesplatser 
för ungdomar i Surte-Bohus 
och nu efter att ha fått stipen-
diet har jag fått ny energi, en 
nytändning helt enkelt.

Varför är fritidsgårdar 
viktiga?

– Ungdomar behöver bli 
sedda, särskilt i dagens sam-
hälle där många föräldrar 
jobbar mycket och kanske 
inte har den tid som krävs, 
svarar Samuel.

Hans engagemang går inte 
att ta miste på, men så är han 
också en surtebo med stort 

hjärta trots att han bara har 
bott här sedan 2005.

Kärleken
– Som vanligt var det kärle-
ken som förde mig hit. Ur-
sprungligen är jag från Lid-
köping, men läste till ljudtek-
niker i Göteborg. Det blev 
aldrig mitt yrke. Jag börja-
de istället köra spårvagn och 

idag är jag trafikledare. Det 
är väl inte vad jag drömde 
om som liten, men lönen är 
bra och arbetskamraterna är 
toppen, berättar Samuel.

Att han snabbt blev en-
gagerad i Surte missionsför-
samling var ingen tillfällig-
het.

– Nej, jag är uppvuxen i ett 
kristet hem och i Lidköping 

var det pingstkyrkan som 
gällde. Här blev missionskyr-
kan det naturliga valet.

Här har också hans kun-
skaper som ljudtekniker 
kommit till användning. I 
källaren repeterar nämligen 
hans frus band Floor Fillers.

Om att bli utsedd till 
Vaken Ledare 2010 säger 
Samuel Hylén:

– Väldigt överraskande, 
men också väldigt roligt. Kul 
att bli uppmärksammad och 
det är i sin tur bra för verk-
samheten, fast glöm inte att 
skriva att vi är flera ledare 
som är engagerade.

Samuel driver fritidsgård i missionskyrkans källare
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SAMUEL HYLÉN
Ålder: 36
Bor: Nybyggd villa i Surte
Familj: Gift och två barn
Yrke: Trafikledare, Göteborgs 
Spårvägar
Överst på önskelistan: ”Att 
familjen får vara frisk”.
Bäst på julbordet: Julskinka och 
bruna bönor.
Bäst på godisbordet: ”Det är ett 
eget julgodis som vi gör hemma. 
Krossad polkagris, vit choklad 
med rivet limeskal”.
Aktuell: Utsedd till Vaken Ledare 
2011.

Samuel Hylén i Surte Missionsförsamling är en av tre ledare bakom kyrkans "fritidsgård" som försöker hålla öppet när den 
kommunala fritidsgården är stängd i Bohus.

Hämtdag  Områden
Måndag jämn vecka  Öresjö, Garnviken, Vabacken, Brevik, Utby

Tisdag jämn vecka Ström, Lekvall, Hjärtum, Sollum, Sand, Hasteröd, Rishageröd,
   Västra berg,Önneröd, Uxås, Röstorp, Lerdalen
Onsdag jämn vecka Lödöse, Hälltorp, Hönebäck, Skiltorp, Västra Vallby, Gunntorp,
   Mökered, Tittås, Svalered, Hede
Torsdag jämn vecka Göta, Lilla Edet

Fredag jämn vecka Nygård, Balltorp, Trinnebacken, Låcktorp, Larsered,
   Södra Ström, Södra Göta
Måndag ojämn vecka Hjärtum, Utby, Heden, Rosenberg

Tisdag ojämn vecka Ström, Lekvall, steröd, Löddestorp, Graveröd, Äsperöd,
   Brattorp, Törresröd, Ström övra
Onsdag ojämn vecka Stora bränna, Lilla bränna, Backarna, Assleröd, Groröd,
   Svenseröd, Grunneröd, Amneröd, Färjehagen, Källseröd, 
   Torskog, Bäck, Lödöse, Tingberg, Kullängen
Torsdag ojämn vecka Norra granliden, Södra granliden, Göta, Peråsliden, Kärra,
   Västra båljan, Tunge, Glässnäs, Kvarntorp, Norra Lilla Edet
Fredag ojämn vecka Ballabo, Kyrkeby, Skörsbo, Mjösund, Nygård, Prässebo

Från och med 13/12-10 kommer informationen ovan 
att börja gälla då vi lägger om turerna. 
Vi kommer även att dela ut information gällande 
när Ni kommer att få hämtning framöver - denna infor-
mation delges Er genom lappar som fästes i  
Ert kärl fr o m måndag 13/12 För övrig information gäl-
lande hämtdagar - kontakta vår kundtjänst på 
tel 0520-481937. 
Då våra fordon har svårigheter att ta sig fram på vägar 
där plogbredden understiger 3 meter ber vi Er försöka 
få fram kärlen till farbar väg. 
Ni är även välkomna att lämna Era sopor på ÅVC i 
Göta (för öppettider se Lilla Edet kommuns hemsida).
För information gällande Din specifika hämtdag 
- se Lilla Edets kommuns hemsida. Här finner ni en 
Excelfil där Ni kan söka på er hämtadress och få infor-
mation när tömningkommer att ske.


