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NÖDINGE. Hösten är 
en tid för nystart, 
något som Mötesplats 
Ungdom tagit fasta på. 

Kreativiteten flödar 
hos såväl ledare som 
ungdomar och nya 
planer tar form. 

– Till skillnad från 
förra halvåret har vi 
mer ekonomiska möj-
ligheter som vi tänker 
utnyttja på absolut 
bästa sätt, säger Jonas 
Ekstrand, projektledare.

På Mötesplats Ungdom 
trycks affischerna upp på 
löpande band. Många akti-
viteter är på gång och infor-
mationen ska ut till så många 
som möjligt.

I onsdags samlades ledar-
gruppen för att stämma av 
och dela med sig av både små 
och stora idéer. 

Hjärtat i verksamheten är 
ungdomsengagemang, något 
som det nu läggs extra krut 
på.

Under sommaren har man 
genom projektet Lycky@
Summer fått ett tjugotal nya 
unga ledare och förhopp-
ningen är att kunna ordna 
ännu fler aktiviteter, gärna av 
det udda slaget.

– Tanken är att vi som 
ledare ska skapa möjlighe-
terna, men att det sedan 
är ungdomarna själva som 
arrangerar. Därför riktar 
vi oss även till de som är 
lite äldre. Vi vill också vara 
tydliga med att Mötesplats 
Ungdom inte är en fritids-
gård utan en öppen verk-
samhet där alla är välkomna, 
säger Jonas Ekstrand.

Inom den närmsta tiden 
kommer man bland annat 
satsa på att rusta upp ska-
teparken i Nödinge. Både 

Ungdomsrådet och Löftet 
planerar att hjälpa till med 
finansieringen. Det har tidi-
gare gjorts flera försök, men 
till ungdomarnas besvikelse 
har den förstörts vid uppre-
pade tillfällen.

Samarbete startar
På lovet vecka 44 kommer 
flera aktiviteter att hållas, 
bland annat den traditions-
enliga skräckkvällen på Ale 
gymnasium och en fotbolls-
turnering. Dessutom anord-
nas löpande kurser i fotogra-
fering, datorkunskap, ler-
maskstillverkning och dans.

Lördagen den 22 oktober 
arrangeras en loppmarknad 
i Mötesplats ungdoms regi 
och insamlingen är redan i 
full gång.

– Med ungdomarnas 
enorma kreativitet och frihet 
är jag övertygad om att vi har 
många lyckade projekt att se 
fram emot.

Fullspäckad höst på Mötesplats Ungdom
– Fler ledare och större budget ska få ungdomsengagemanget att blomstra

Skaparglädje. Angelica Andersson och Felix Jansson-Jons-
son tillverkade lermasker i bildsalen.

Datorkunskap. Tim Öberg hjälpte Gisela Näf och Soili Lund-
ström att hitta rätt i datorvärlden.

NOL. I fredags inleddes 
projektet ”Nolskolan 
mot toppen – Högt i 
det blå”.

Bergsbestigaren 
Göran Kropps bedrift 
1995 har fungerat som 
inspirationskälla.

Utmaningen består 
i att eleverna tillsam-
mans ska vandra en 
sträcka på 11 407 
kilometer, vilket mot-
svarar den distans som 
Kropp cyklade för att 
nå Nepal och foten av 
Mount Everest.

Efter de tidigare projekten 
Nolskolan Jorden runt, Eu-
roparesan, Vandra för varan-
dra och Viva la Vida – Vandra 
vidare, väntar nästa spän-
nande utmaning. Nolskolan 
mot toppen kommer att av-
slutas den 23 maj, det datum 
då Göran Kropp efter stora 
strapatser slutligen nådde 
toppen och därigenom värl-
dens tak.

– Grundtanken med pro-
jektet är att våra elever 
liksom tidigare ska erbju-
das motion under skoldagen 
i form av promenader i sko-
lans närhet. Vi har märkt att 
frisk luft och motion på ett 
positivt sätt stimulerat bar-
nens arbets- och koncentra-
tionsförmåga under lektio-
nerna, säger initiativtagare 
Ragne Bengtsson.

– Vår tro är att denna trend 
ska hålla i sig även i fortsätt-
ningen, samt att vårt projekt 
också erbjuder många möj-
ligheter till fördjupning i 
skolämnen som matematik, 
geografi och biologi.

Bröderna Mr Mountain 
(Fredrik Blomqvist) och 
Mr Bike (Martin Johans-
son) utgör förgrundsfigu-
rerna för Nolskolans nyli-

gen påbörjade projekt. Deras 
gemensamma färd till Nepal 
kommer förmodligen att 
bjuda på en och annan rolig 
historia värd att rapportera 
om. Deras besök på Nolsko-
lan i fredags antydde det.
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Under hösten kommer 
man även att starta upp ett 
samarbete med Kris (krimi-
nellas revansch i samhället).

Det är en kamratfören-
ing som består av före detta 
kriminella eller missbrukare, 
som hjälper andra i samma 
situation att komma tillbaka 
till ett vanligt liv. 

Initiativet till samarbetet 
togs av ungdomar från Ale 
som själva är engagerade i 
föreningen.

– Det viktigaste är att vi 
kan förmedla och slussa ung-

domar till Kris, som har sin 
verksamhet i Göteborg. Vi 
kommer att ha ett möte med 
dem nu under hösten, säger 
Jonas Ekstrand.

Mötesplats ungdom står 
öppet varje onsdag och 
lördag mellan 17 och 21. 
Man planerar även att för-
länga öppettiden på lördagar.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nolskolan siktar mot toppen
– Nytt projekt har trampats igång

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mr Mountain (Fredrik 
Blomqvist) redogjorde för 
hur vandringen från Nol-
skolan till Nepal ska gå 
till.

Med sikte på Mount Eve-
rest. Mr Mountain och Mr Bike 
(Martin Johansson) vinkar 
farväl till eleverna.

Ragne Bengtsson, initi-
ativtagare till projektet 
Nolskolan mot toppen – 
Högt i det blå.

Laddade för nystart. I onsdags träffades ledarna för Mötesplats Ungdom för att utbyta idéer.


