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En förebild för unga
Som fritidsassistent och projektledare har han alltid något på gång.

Han drivs av viljan att utvecklas och hitta nya idéer.
Jonas Ekstrand är gitarrliraren som värnar om de unga.

Varifrån kommer ditt 
engagemang?

– Jag gillar att försöka hitta 
nya sätt att jobba på och 
komma med nya idéer. Jag 
vill starta projekt som inte är 
så traditionella. Festivalborg 
och Mötesplats ungdom är 
exempel på det. Min driv-
kraft är viljan att utvecklas 
och tänka nytt. 

Ser du dig själv som en 
förebild för ungdomar?

– Ja, det gör jag, det finns 
inte så mycket att tveka på. 
Med tiden har jag funnit 
mig till rätta i den rollen 
och den har blivit lättare att 
hantera. Det kan annars vara 
svårt att hålla isär jobbet och 
det privata.

Vad tycker du är viktigast 
för att ungdomar ska 
trivas i Ale kommun?

– Att det finns möjlighet att 
engagera sig och att någon 

lyssnar på ens idéer. Det är 
det viktigaste utgångsläget, 
att man blir tagen på allvar. 
Det är också viktigt att man 
följer upp och hjälper till 
samtidigt som ungdomarna 
ska känna att de själva får ta 
ansvar.  

Du har ett stort intresse 
för musik. Spelar du i 
något band för tillfället?

– Ja, jag spelar gitarr i ett 
band som heter Mother. Vi 
är ett coverband med inrikt-
ning på grunge. Intresset 
för musik är minst lika stort 
idag som när jag en gång 
började. Jag skriver även 
egna låtar tillsammans med 
en kompis och det vill jag 
satsa mer på. Vi spelar mest 
progressiv hårdrock. Jag har 
aldrig haft någon tanke på 
att satsa fullt ut på musiken 
utan det är en hobby och jag 
lirar för att det är kul. 

Vad drömmer du om att 
göra i framtiden?

– Just nu drömmer jag om 
att få vara i en tillvaro som 
ger mig lugn och ro. Jag 
vill få färdigt mitt hus som 
jag håller på att snickra 
på. Jobbmässigt ser jag 
fram emot att Mötesplats 
ungdom nu går in i en ny fas 
där förhoppningen är att fri-
tidsgårdarna runt om i Ale 
ska jobba mer tillsammans. 

Hur se en perfekt helg ut 
för dig?

– Att få ta det lugnt och 
träffa sköna människor. Det 
kan handla om att åka iväg 
någonstans likaväl som att 
hänga hemma i trädgården 
och sitta och tjöta långt in 
på natten.
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Namn: Jonas Ekstrand
Ålder: 38
Bor: Alafors
Intressen: Musik, teknik och 
datorspel
Stjärntecken: Våg

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se
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2.495:-

2.995:-

SJÖSALA MARIELLLA 3-vxl damcykel
Godkänt lås,korg,belysning,kjolskydd
Rrek pris 3495:-

SCOTT DIRT 24" Voltage24jr
18-vxl, alu ram, grön eller grå
Rek pris 3895:
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