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Områdes-

visning

Söndag 12 aug

12.00–14.00

Nu erbjuder vi 20 bostadsrättslägenheter med genomgående hög standard och ett fantastiskt läge 

vid Backa Säteri i direkt anslutning till Nödinge Golfbana. Naturnära men ändå med all service och 

snabba kommunikationer till Göteborg.

Lägenheterna är på 74 kvm med 2 alt 3 rum på markplan med uteplats eller en trappa upp med 

balkong. Det fi nns också vindsvåningar på 63 kvm med öppen planlösning, högt i tak och loft.

Priser mellan 995.000 – 1.555.000 kr och månadsavgift från 3.800 kr.

Vägbeskrivning: Kör av infart mot Ale Torg och följ golfskyltar till Backa Säteri.

NYA BOSTÄDER FR. 995.000 KR I NÖDINGE

För mer information kontakta 

Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

0703-44 40 74

Sommararrangör med entusiasm
Sommarens arbete med Mötesplats Ungdom Ofta har inte bara varit 

givande för deltagarna. 
Fritidsassistenten Jonas Bergqvist har funnit sig tillrätta i sin roll 

som ungdomsledare. 
När han inte arrangerar sommaraktiviteter sträckläser han gärna 

faktaböcker eller spenderar kvällen i biomörkret.

Vad har du jobbat med 
tidigare?
– Jag jobbade som rörmock-
are innan jag sökte in till fri-
tidsledarlinjen på Viskada-
lens folkhögskola. Under 
tiden jag pluggade jobbade 
jag dels extra på ett äldre-
boende i Älvängen och dels 
på en avlastningsverksam-
het för ungdomar med olika 
funktionshinder. Det gör jag 
fortfarande och nu i sommar 
har jag varit med som läger-
ledare på Krokholmen. 

Varför valde du att läsa 
till fritidsledare?
– Jag var trött på att jobba 
som rörmockare och sedan 
såg jag att det var mycket 
psykologi med i utbild-
ningen och det tycker jag 
är intressant. Jag vill arbeta 
med samhällsförändring och 
mitt mål som fritidsledare är 
att jobba ut mig själv så att 

jag inte längre behövs. Det 
ska istället vara ungdomarna 
själva som kommer med 
idéer och arrangerar. 

Vad krävs för att bli en 
bra fritidsledare?
– Som med allting annat 
så måste man gilla det man 
gör. Sedan är det bra om 
man är en omvärldsbeva-
kare och man ska även ha 
en viss självdistans. En av 
de viktigaste uppgifterna är 
att hjälpa ungdomarna att se 
möjligheter i tillvaron. 

Vad tycker du om att 
göra på din egen fritid?
– Jag har typiskt nördiga 
intressen. Jag läser mycket 
och har perioder då jag full-
ständigt snöar in på ett 
ämne. Tidigare var det kost. 
Jag läste alla dietisternas 
kursböcker och nu är jag 
inne på ekonomi. Jag tycker 

det är roligt att hänga med i 
vad som händer med världs-
ekonomin och har Dagens 
Industri som app på tele-
fonen. Förutom att läsa 
umgås jag med min flickvän 
Matilda och eftersom jag är 
filmintresserad går jag gärna 
på bio.

Vad har sommarens 
arbete med Mötesplats 
Ungdom Ofta betytt för 
dig?
– Vanligtvis när man är ny 
på ett ställe lägger man sig 
under någon annan, men 
här går man själv in som 
ledare på en gång och det 
är lite speciellt. Jag har fått 
plocka fram mina kunska-
per från utbildningen och 
känner att jag fått använd-
ning av dem. Det är givande 
när man blir ledare på rik-
tigt. 

JOHANNA ROOS
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Namn: Jonas Bergqvist
Ålder: 24
Bor: Skepplanda
Gör: Fritidsassistent på fri-
tidsgården Arken i Bohus, i 
sommar arrangör för Mötesplats 
Ungdom Ofta i Nödinge.
Familj: Pappa Håkan, mamma 
Maria, lillebror Oskar och store-
bror Per. Flickvännen Matilda. 
Intressen: Klättring, läsa och 
film
Stjärntecken: Kräfta
Gör i sommar: Har bland annat 
varit på flickvännens familjs 
sommarställe i Hunnebostrand.
Favoritmusik: Psykedelisk trans
Drömresmål: Gå i djungeln i 
Borneo


