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TEMAKVÄLLTEMAKVÄLL
Fredag 2/3 kl 19.00Fredag 2/3 kl 19.00

Tema:

Ostindiefararen 
- förr och nu

Föreläsare:

Ove Andersson
Pris 150:- Inkl mat o dryck som vanligt

OBS! Endast 60 platser!
Anmälan till 74 51 26

VÄLKOMNA TILL

ÅRSMÖTE
HÅLANDA 

SIM & TRIM

Söndag 11/3 
kl 10.00
Hålanda 

bygdegård

Alla medlemmar är 
hjärtligt välkomna

STYRELSEN

ÅRSMÖTE
torsdag 1 mars

kl 19.00
i skeppet i Skepplanda

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Nu är det dags att 
återanmäla era barn till kön!

Sista året på uterinkSista året på uterink 
- ett stycke nostalgi går ur tiden- ett stycke nostalgi går ur tiden

Det skall vi fi ra med en avslutningsdag på Det skall vi fi ra med en avslutningsdag på 
Gårdarinken söndag den 25 februariGårdarinken söndag den 25 februari

MMissa inte matchen mellan LN 70 och issa inte matchen mellan LN 70 och 
Fröunda Oldtimers:Fröunda Oldtimers:

––– VS –––

PROGRAM:PROGRAM:
11.30 U15 spelar sin sista seriematch mot Ulricehamn11.30 U15 spelar sin sista seriematch mot Ulricehamn

13.30 Match mellan mixade lag från hockeyskolan och U1013.30 Match mellan mixade lag från hockeyskolan och U10
14.10 Match mellan mixade lag från tjejlaget och U1214.10 Match mellan mixade lag från tjejlaget och U12

14.50 Prisutdelning till ungdomslagen14.50 Prisutdelning till ungdomslagen
16.00 Match mellan LN70’s A-lag och Frölunda Oldtimers16.00 Match mellan LN70’s A-lag och Frölunda Oldtimers

AKTIVITEAKTIVITETER UNDER DAGENTER UNDER DAGEN::
Kafeteriaförsäljning (även korv & bröd)Kafeteriaförsäljning (även korv & bröd)
Försäljning av nygrillade hamburgareFörsäljning av nygrillade hamburgare
Monter och information om ishallenMonter och information om ishallen

Prickskytte med puck & klubbaPrickskytte med puck & klubba
Lotteriförsäljning • Fiskdamm • PuckregnLotteriförsäljning • Fiskdamm • Puckregn

FFRI ENTRÈ VÄLKOMNA!RI ENTRÈ VÄLKOMNA!

18.30 Avslutning med fyrverkeri18.30 Avslutning med fyrverkeri

Fredag 9 februari

Bråk mellan elever
Fyra anmälningar om miss-

handel inkommer från Aroseni-
usskolan. Det handlar om elever 
som varit i luven med varan-
dra. Något ärende går vidare till 
åklagarmyndigheten och något 
fall överlämnas till sociala myn-
digheter.

Två villainbrott inträffar vid 
22-tiden i Skepplanda. Smycken 
tillgrips.

Lördag 10 februari

Cd-spelare stulen
Inbrott i en av Ale kommuns 

lokaler i Nol. En cd-spelare blir 
gärningsmännens tjuvgods.

Söndag 11 februari

Villainbrott
Villainbrott i Skepplanda. 

Mobiltelefon samt diverse vär-
dehandlingar stjäls.

Måndag 12 februari

Inbrott i parken
Inbrott i Furulundsparken i 

Alafors. Gärningsmännen kros-
sar en ruta till kiosken och slår 
sönder lamparmaturer, glasbe-
tongblock och rutor.

Inbrott i en affärslokal i 
Surte. Fyra bildäck tillgrips.

Tisdag 13 februari

Narkotikabrott
En person som anträffas i 

en bil i Nödinge visar tydliga 
tecken på drogpåverkan.

Någon har brutit bort delar 
av ett staket vid Fågeldam-
marna i Surte och sedan använt 
materialet som ved och eldat 
på platsen.

Villainbrott i Surte. Tjuvarna 
har brutit upp ett fönster till 
ett vardagsrum och tagit sig 
in i fastigheten. Smycken har 
stulits.

Onsdag 14 februari

Inbrott på Ale Viking-
agård

Ett inbrott rapporteras från 
Ale Vikingagård. En kassaappa-
rat har tillgripits.

Ett fall av ofredande rappor-
teras från Nödinge.

Antalet anmälda brott under 
perioden 9/2 – 15/2: 37. Av dessa 
är fyra bilinbrott och ett biltill-
grepp.

UKM vill bredda repertoaren
ÄLVÄNGEN. Nu vill UKM 
synliggöra bredden på 
sina kulturfestivaler.

I Ale har det till 
stor del handlat om 
musik tidigare, men i 
år hoppas arrangören 
att få se betydligt fler 
genrer representerade.

– Alla bidrag som har 
kulturanknytning och 
som kan visas på en 
scen eller i en utställ-
ning är välkomna, säger 
Anders Nilsson.

Anders Nilsson ingår i arrang-
örsgruppen för UKM:s lokala 
festival i Nödinge, som äger 
rum lördagen den 17 mars. 
Nu är han runt bland kommu-
nens högstadieskolor för att 
marknadsföra evenemanget 
och få fler ungdomar intres-
serade av festivalen.

– Intresset för UKM i Ale 
är relativt stort, men nu har vi 
en målsättning att nå ut till en 
bredare publik. Musiken har 
dominerat på senare år och 
därför vill vi locka ungdo-
mar som målar, skriver dikter, 
spelar teater och så vidare. Jag 
ska försöka hinna besöka alla 
högstadieskolor och upp-
muntra eleverna så gott det 
går, säger Anders.

Anders Nilsson var själv 
en av deltagarna i fjolårets 
UKM-festival i Nödinge. 
Tillsammans med kompisar-
na i rockbandet Temple of 
Autumn nådde de regionfes-
tivalen i Alingsås.

– Det var en kul erfarenhet. 
Regionfestivalen var ett proff-
sigt arrangemang och man fick 
lära känna många nya männis-
kor, säger Anders.

De medverkande får vara 
mellan 13 och 20 år. På den 
lokala festivalen finns ingen 
gräns på hur många deltaga-
re som får vara med utan alla 
är välkomna.

– Det blir en heldag i Ale 
gymnasium. Nu har vi dess-
utom flyttat tillbaka in i tea-
tersalongen igen, vilket känns 
väldigt bra. En jury kommer 
att bedöma de fem bidrag som 
går vidare till regionfestiva-
len, berättar Anders Nilsson 
och avslutar:

– Jag vet att det finns många 

duktiga talanger, som besitter 
stora kunskaper inom olika 
områden. Jag hoppas verkli-
gen att dessa ungdomar tar 
chansen att visa upp sig på 
årets festival. Ju fler desto 
bättre.

Fotnot: Sista anmälningsdagen är 
onsdag 21 februari.

Anders Nilsson tillsammans med Johanna Dahlbäck och Michaela Andersson. Samtliga ska 
medverka på årets lokala UKM-festival i Ale gymnasium den 17 mars och just nu är de runt 
bland kommunens högstadieskolor för att få fler ungdomar intresserade av arrangemanget. 

UNG KULTUR MÖTS
UKM står för Ung Kultur Möts. UKM 
handlar om att synliggöra bred-
den och rikedomen i den unga kul-
turen. Detta görs genom att arrang-
era årliga kulturfestivaler där de 
medverkande är mellan 13- och 20 
år. Festivalerna arrangeras på lokal, 
regional och nationell nivå runtom 
i Sverige.
Initiativet att arrangera UKM kan till 
exempel komma från en kommun, en 

förening, ett studieförbund eller ett 
gäng eldsjälar. Det viktiga är att det 
blir ett samarbete mellan unga och 
vuxna arrangörer på orten, efter-
som syftet är att tillsammans skapa 
en arena för den unga kulturen. Från 
den lokala kulturfestivalen görs 
sedan ett urval som får represen-
tera kommunen på en regional festi-
val och från dessa väljs några ut att 
medverka i Riksfestivalen.

VI MÖTS IGEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Ale Demensförening startades
För två veckor sedan bil-
dades Ale Demensförening. 
Syftet är att vara ett stöd för 
demenssjuka och deras an-
höriga. Det kommer att ske 
genom att ge information om 

sjukdomen samt erbjuda stöd 
och rådgivning. Initiativta-
gare är Skepplandbo Bengt 
Larsson. Föreningen hoppas 
att många vill ansluta sig.
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