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NÖDINGE. Skateparken 
i Nödinge har fått en 
välbehövlig upprust-
ning.

Arbetet har utförts 
av eleverna på Lär-
lingsgymnasiet.

Nu är det fritt fram 
för alla skateboardfan-
taster att åka igen.

Där Nödinge tennishall en 
gång var belägen finns sedan 
fem år tillbaka en skatepark. 
Behovet av upprustning har 
emellertid varit stort för 
att utövarna ska kunna åka 
säkert.

– Jag tog en kontakt med 
Lärlingsgymnasiet som 
erbjöd sig att hjälpa till. Sam-
arbetet har fungerat utmärkt 
och nu har vi äntligen en ska-
tepark värd namnet igen, för-
klarar Thomas Berggren på 
Vakna.

Så kallade rails har bytts 
och dessutom är ramperna 
åter i perfekt skick.

– Det är suveränt! Jag är 
här nästan varje dag och åker, 
säger Hamodi.

Kristoffer Karlsson är 

en av eleverna på Lärlings-
gymnasiet som varit med 
och rustat upp skateparken 
i Nödinge. Han åker själv 
bräda och var med vid invig-
ningen för fem år sedan.

– Det är viktigt att vi 
underhåller den här skatepar-
ken, det är enda stället i Ale 
som vi kan vara på. I annat fall 
måste vi bege oss in till Göte-

borg, säger Kristoffer.
– Nästa steg är att få till 

en halfpipe och nya åkboxar. 
Vi drömmer också om en 
betongpark i Älvängen, säger 
Kristoffer.

Vad gör skateboard så 
roligt?

– Det finns inget stopp för 
vad du kan lära dig och det 
är en frihet. Alla har sin egen 

stil.
De viktigaste egenska-

perna för att bli en bra 
åkare?

– Du ska vara orädd och ha 
bra balans, avslutar Kristoffer 
Karlsson.

Skateboardparken i Nödinge upprustad
– Samarbete mellan Vakna och Lärlingsgymnasiet
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Skateboardparken i Nödinge har fått en välbehövlig upprust-
ning tack vare eleverna på Lärlingsgymnasiet.

Skateboard är livet tycker de här grabbarna.

NÖDINGE. Han satt på 
bussen hem till Partille 
när telefonen ringde.

”Du har vunnit en 
scooter, kom tillbaka!”

Festivalborgsbesöket 
blev en lönsam historia 
för Jesper Danling.

Han var helt övertygad om att 
någon ringde och skämtade, 
men rösten envisades med att 
tala om att han faktiskt vunnit 
en scooter.

– Jag visste ju att det lot-
tades ut en sådan, men ärligt 
talat var jag inte särskilt in-
tresserad. Nu är det övnings-
körning med bil som gäller så 
jag tänkte inte så mycket på 
det, berättar scootervinnaren 
Jesper Danling.

Hälsade på kompisarna
Enda anledningen till att han 
faktiskt råkade vara i Ale gym-
nasium på Valborgsmässoaf-
ton var kompisarna i bandet 
Walking Disorder.

– Hade inte de spelat så 
hade inte jag varit där fast 
visst kikade jag också på 
Daniel Adams-Ray, men det 
är inte riktigt min genre, er-
känner Jesper.

Till vardags läser han el på 
Lindholmens tekniska gym-
nasium och snart väntar ett 
sommarlov med minimala 
intäkter, men det har Jesper 
hittat en lösning på nu.

– Jag har tyvärr ingen an-
vändning för en scooter och 
har därför bestämt mig för att 
sälja den. Det ingår ju också 
en förarutbildning så jag tror 

inte det blir särskilt svårt.
Vad ger du Festivalborg 

för betyg?
– Det var bra. Jag kan 

knappast klaga…

Fotnot. Scootern som lottades ut på 
Festivalborg var sponsrad av ett antal 
lokala företag. Velocipedskolan i Lilla 
Edet har hjälpt till att montera scoo-
tern och har också lovat att erbjuda 
en körutbildning till ett värde av 5000 
kronor.TEXT
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Jesper Danling från Partille vann Festivalborgs scooter.  

Foto: Jonas Ekstrand FAKTA
Namn: Jesper Danling 
Ålder: 16
Bor: Partille
Gör, studerar: 1:an lindholmens 
tekniska, el, installationstekniker
Fritidsintressen: Spelar gitarr.
Drömmer om: ”Att få spela i ett 
känt band och tjäna feta pengar”.
Gör jag om tio år: ”Jobbar och 
lever livet”.

Jesper vann Festivalborgs scooterJesper vann Festivalborgs scooter
– Som nu är till salutill salu

En skogbrand, med flera olika brandhärdar, inträffade i Or-
rekärr och Råsberget i fredags kväll. Larmet kom till rädd-
ningstjänsten strax efter klockan sju. Personal från Nol 
och Surte ryckte ut. Bandvagnar och terrängfordon an-
vändes i släckningsarbetet och polisens helikopter kon-
trollerade området från luften. Branden varade i flera 
timmar och viss eftersläckning skedde på lördagen.

Foto: Christer Grändevik

Text: Jonas Andersson

Skogsbrand i Nödinge


