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Arrangör med bollkänsla
Fotboll fotboll fotboll.

17-åriga Ibrahim ”Ibbe” Balotelli trivs lika bra på planen som på läktaren.
På höstlovet arrangerade han en fotbollscup där närmare 80 spelare deltog.

Vad betyder fotbollen för 
dig?
– Mycket. Nu spelar jag i 
Nödinges a-lag, men jag ska 
eventuellt börja träna för 
Öis. Det är inte helt klart 
ännu. Vi tränar två gånger 
i veckan plus matcher och 
man har mycket kompisar 
inom fotbollen. Jag spelar 
för skojs skull och kommer 
att fortsätta så länge jag 
tycker att det är roligt.

Tillsammans med två 
kompisar arrangerade du 
Mötesplats ungdoms fot-
bollscup på Ale gymna-
sium. Varifrån fick ni idén 
till det?
– Man håller på mycket med 
fotboll själv och när jag pra-
tade med Christina (Mag-
nusson Wallöe) på Ale 
fritid så tyckte hon att det 
var en bra utmaning. Vi 
har förberett oss i ungefär 

en vecka och arbetat efter 
skolan. 

Ni fick ihop mellan 70 
och 80 personer. Hur 
lyckades ni nå ut till så 
många?
– Ja precis, det blev sam-
manlagt åtta lag. Vi har spri-
dit ordet på skolan och till 
andra kompisar. Sedan har 
de pratat med andra kom-
pisar. Nästa gång ska vi för-
söka få ihop ännu fler. 

Tycker du att det finns 
bra med aktiviteter för 
ungdomar i Ale?
– Ja, det tycker jag. Jag 
brukar vara på Mötesplats 
ungdom och på onsdagar 
och lördagar får vi tillträde 
till idrottshallen. Oftast 
är det fotboll, men ibland 
spelar vi även pingis.

Vilken match skulle du 

allra helst vilja se?
– Jag skulle vilja åka till Spa-
nien och se Barcelona mot 
Real Madrid i El classico. 

 Vad gör du när du inte 
spelar fotboll?
– Är med kompisar och 
spelar Fifa 13. 

Vad skulle du vilja jobba 
med i framtiden?
– Något inom idrott och 
jobba med ungdomar, 
kanske som fotbollstränare. 
Jag går på barn- och fritids-
programmet och nästa år ska 
jag välja fritid och hälsa som 
inriktning. 
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Namn: Ibrahim ”Ibbe” Balotelli
Ålder: 17
Bor: Nol
Familj: Pappa Daud, mamma 
Amina, storasyster Hagar Sara 
och storebror Kaka.
Gör: Läser första året på barn- 
och fritidsprogrammet på Ale 
gymnasium
Intressen: Fotboll, Fifa 13 och 
vara med kompisar
Favoritlag: Barcelona 
Drömresmål: Åka till Spanien 
och se Barcelona Real Madrid i 
El classico.
Lyssnar helst på: Pop, hiphop, 
Swedish house maffi a, Jacco 
med mera.
Aktuell: Arrangerade Mötes-
plats ungdoms fotbollscup på 
Ale gymnasium på höstlovet.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Nybyggt och välplanerat!

Välkommen till denna ytterst välplanerade villa med 
utmärkt lantligt läge strax utanför Nygård. Villan 
färdigställdes 2011 och är givetvis i nyskick och 
innehåller allt en modern familj behöver. Lyxigt badrum 
och kök. Kamin för värme och trivsel. Nära till ny 
motorväg mot Gbg. Ska ses och upplevas. Välkommen 
på visning! 148 kvm. 

Pris 2.250.000:- som utgångspris.
Adress Gård 134.
Visas Ring för bokad visning.
Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360.

Äldre hus på landet varsamt 
renoverat!

Öppna vidder och många rum. Renoverat från 80-talet 
och framåt. Här möts gammalt och nytt. Nytt fräscht 
badrum - äldre kök med vedspis, äldre matrum och 
sovrum - nytt kontor. Stort allrum och tre sovrum på 
övre plan. För dig som tycker om naturen och vill 
ha öppet landskap med betande djur omkring dig. 
Pendelavstånd. 77+62 kvm. 

Pris 1.200.000:- som utgångspris.
Visas 15/11 & 18/11. Ring för bokning. 
Adress Ölanda 195.

Renoverat!

Välkommen till detta speciella hus i Lödöse nära 
varvet och älven. Tillbyggd entré och nytt kök och 
badrum. Tre sovrum, toalett och stor hall på övre plan 
och öppen planlösning med vardagsrum och kök i 
entréplan. Stor källare med många möjligheter. Nära 
till nya pendeln som tar dig på 22 min till Göteborg. 
145+55 kvm. 

Pris 1.500.000:- som utgångspris.
Visas Ring för bokad visning 13/11 & 18/11. 
Adress Skeppsbyggaregatan 8.

Nygård
Ölanda

Lödöse


