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Områdes-

visning

Söndag 9 sept

12.00–14.00

Nu erbjuder vi ett antal bostadsrättslägenheter med genomgående hög standard och ett 

fantastiskt läge vid Backa Säteri i direkt anslutning till Nödinge Golfbana.

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.

För mer information kontakta 

Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

0703-44 40 74

SÄLJSUCCÉ! ENDAST 8 LÄGENHETER KVAR – FR. 995.000 KR

FÖRST TILL KVARN!Endast 8 lägenheter kvar:2 st 2–3 rok, 74 m2 för 1.495.000 krEn trappa upp med söderbalkong.3 st 1–2 rok 63 m2 för 1.325.000 krEn trappa upp med entrébalkong i västerläge.
2 st 1–2 rok 63 m2 för 995.000 krUngdomslägenhet, vindsvåning.

1 st 2–3 rok 74 m2 för 1.525.000 krMarklägenhet med uteplats.

Skapar kreativitet med drama
Hjärtat klappar för teatern och arbetet med ungdomarna.

Härnäst väntar en Moldavien-resa med Unga entreprenörer – YEE.
Mats Berggren är fritidsassistenten som helst arbetar bakom scenen. 

Nästa vecka åker du till 
Moldavien med Unga 
entreprenörer – YEE 
där du ska fungera som 
”teambuilder”. Vad har 
du för relation till Molda-
vien?
– Jag var där för några år 
sedan genom ett demokra-
tiprojekt som Ale kommun 
hade ansökt om. Det ska bli 
jättekul att åka tillbaka, spe-
ciellt med YEE där även 
flera andra länder kommer 
att delta, som Turkiet, 
Ukraina och Rumänien. 
Det är väldigt givande och 
man får nya perspektiv på 
sina egna grejer. Jag glöm-
mer aldrig när vi kom ner 
med leksaker till barnen och 
en liten flicka plockade upp 
ett mjukisdjur, en sån där 
”Bingolotta” och gick iväg 
helt överlycklig med den.

Drama är ju din inrikt-
ning, på vilket sätt kan 
man använda sig av 
drama i en entreprenörs-
utbildning?

– Det handlar om att få 
igång det kreativa tänket 
– att hela tiden tänka nytt 
och inte vara rädd för det 
okända. När YEE hölls på 
Krokholmen för ett par 
veckor sedan blev drama-
övningarna ett bra avbrott 
från stillasittandet. Precis i 
början handlar det mycket 
om att lära känna varandra 
och då kan dramaövningar 
användas för att samman-
svetsa gruppen, det blir min 
del även i Moldavien. 

Hur kom det sig att du 
fastnade för teater?
– Det hela började när jag 
gick på Aroseniusskolan 
och vår lärare föreslog att vi 
skulle spela teater för att få 
gruppen att fungera bättre, 
tror det kan ha varit på en 
svensklektion. Det slutade 
med att vi verkligen fick 
till det och spelade upp vår 
pjäs på Soarén. Jag kommer 
ihåg att det var Romeo och 
Julia, fast i Galenskaparnas 
version där allting gick på 

rim. Jag fortsatte sedan att 
spela teater i skolan, åkte på 
olika teaterläger och senare 
blev jag medlem i Nol- Ala-
fors kulturförening. När jag 
sedan började jobba som fri-
tidsledare tyckte jag att det 
var roligare att låta ungdo-
marna stå på scen.

Skulle du säga att du 
trivs bättre bakom 
scenen än på den?
–Att hålla på med drama 
är otroligt utvecklande, på 
alla sätt. Det handlar om 
allt från att våga säga sin 
mening till att lära sig att 
leva ut sina känslor – något 
som upplevs i alla delar av 
processen. Att stå på scen är 
inte det viktigaste. 

Vad händer härnäst på 
Pelarteatern?
– Tillsammans med äldre-
gruppen håller vi på att sätta 
upp pjäsen ”Sex, droger 
och våld” som har premiär 
i april. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Mats Berggren
Ålder: 35
Bor: Örgryte/Skår, Göteborg
Gör: Fritidsassistent 
Intressen: Kultur – allt från 
musik till teater och film
Ogillar: Spindlar
Brinner för: ”Att få ungdomar 
att överträffa sig själva och 
göra det som jag vet att de kan.”
Favoritfilm: Ronja Rövardotter
Favoritmusik: Svensk singer-
songwritermusik där texten har 
en framträdande roll. 
Förebild: Personer som vågar 
följa sina drömmar, eller åtmins-
tone, jaga sina drömmar. 
Motto: ”Den som kan kittla sig 
själv kan själv bestämma när 
han vill skratta.”


