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ALAFORS. Det blev en 
mysig kväll med fi ske 
och korvgrillning vid 
Stora Kroksjön förra 
lördagen när ung-
domsgruppen i Ledets 
fi skeförening hade 
avslutning.

Nu ser gänget fram 
emot fi skelägret som 
hålls den 9-11 augusti. 

Det blev en lyckad avslut-
ning på en lyckad fiskesäsong 
när Ledets fiskeförenings 
ungdomsgrupp samlades vid 
Stora Kroksjön lördagen den 
15 juni. 

– Det blev bara en fisk, 
men desto mer korvgrillning 
och Sportfiskarna spons-
rade med kepsar och första-
hjälpen-kit, berättar Niklas 
Gabrielsson, ledare för 
gruppen som idag uppgår till 
ett tiotal barn och ungdomar 
från tio år och uppåt.

De träffas varje onsdags-
kväll och under sommarsä-
songen är det fiske som gäller 
för hela slanten, oftast vid 

Mysig avslutning för unga fi skareMysig avslutning för unga fi skare

Det blev bara en enda fi sk under förra lördagens avslutning för Ledets fi skeförenings ung-
domsgrupp, men desto mer korv grillades när gänget samlades vid Stora Kroksjön. 

Niklas Gabrielsson, ledare för ungdomsgruppen i Ledets 
fi skeförening håller även i ett fi skeläger i augusti. w

w
w
.f
in
n
sk

o
g
a
m
k
.s
e

NÖDINGE. Dunkande 
musik, rullande fotbol-
lar och rykande grillar.

Partystämningen var 
på topp i torsdags kväll 
när engagerade ungdo-
mar ordnade fotbolls-
kväll på Mötesplats 
ungdom.

Många ungdomar hade 
kommit till den nyupprus-
tade streetplanen bortanför 
Kyrkbyskolan i Nödinge i 
torsdags kväll för att delta i 
FC Street-dagen. 

Tack vare ett bidrag på 15 
000 kronor från Ungdoms-
rådet blev det möjligt att res-
taurera den gamla fotbolls-
planen intill skejtparken. Allt 
arbete har utförts av ung-
domarna själva och en som 
hållit i trådarna är Saman 
Fattah. 

– Der här evenemanget 
blev möjligt tack vare att 
många har hjälpts åt. Dess-
utom har vi haft stöd från 
Ale fritid och Vakna. Vi har 
även lyckats få hit represen-
tanter från Räddningstjäns-
ten, som funnits på plats för 
att svara på frågor. Sedan har 
vi ordnat fotbollsturnering, 

tipspromenad, korvgrillning 
och fiskdam och DJ Rami 
står för musiken, berättar 
han. 

Många arrangörer
Sammanlagt deltog åtta lag i 
fotbollsturneringen med fina 
priser i potten. Precis som 
ungdomarna önskat blev det 
en varm och solig sommar-
kväll med mycket gemen-
skap.

– Det känns kul att vi fick 
möjlighet att rusta upp fot-
bollsplanen. Vi har spelat på 
den här planen sedan vi var 

små och den betyder mycket 
för unga som bor i området, 
säger Jihad Nashabat, som 
numera spelar i Ahlafors IF. 

Två killar som bidragit 
till fotbollskvällen genom att 
söka pengar genom Ale fri-
tids projekt ”Tvärballa ban-
komaten” är Ibbe Muham-
mod och David Alkhoury. 

Även Trimo Huskaj, 
Kajin Tahlat och Ahmed 
Bayati var med som arrang-
örer.

– Vi vill få bort fördomar 
och skapa gemenskap. Det 
är kul när många är engage-

rade och vi har fått mycket 
stöd från MPU och Vakna. 
Det känns väldigt positivt 
att ungdomar får en chans 
att träffas och lära känna 
varandra, särskilt nu inför 
sommarlovet, säger Ahmed 
Bayati. 

– Lyckad fotbollskväll på Mötesplats ungdom

Lirar för gemenskap

Engagerade ungdomar i 
samarbete med Ale fritid och 
Vakna bjöd även in Räddnings-
tjänsten.

Hela åtta lag deltog i torsdagens fotbollskväll på Mpu.
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Hälltorpssjön, men även vid 
Stora Kroksjön. På vintern 
håller de istället till i furustu-
gan i Alafors där de tillverkar 
olika fiskeredskap.  

Innan höstterminen 
drar igång den 28 augusti 
kommer föreningen att 
ordna ett fiskeläger, också 
det med Niklas Gabrielsson 
som ledare. 

– Lägret blir helgen 

den 9-11 augusti vid Stora 
Kroksjön. Vi kommer att 
gå igenom lite olika fiske-
sätt, som flugfiske, mete och 
spinnfiske och eventuellt 
också ta en fiskeutflykt till 
någon annan sjö, säger han.
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Många ungdomar hade kommit för att heja på fotbollsla-Många ungdomar hade kommit för att heja på fotbollsla-
gen som spelade på den nyrestaurerade planen i Nödinge.gen som spelade på den nyrestaurerade planen i Nödinge.


