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Smörgåstårtor Smörgåstårtor 
för alla smakerför alla smaker

Älvängen • tel. 74 68 51

ALE. I onsdags tog Barn- 
och ungdomsnämnden 
beslutet som innebär 
förändringar för skolan 
och barnomsorgen i 
norra och centrala skol-
området.

Protesterna har varit 
stora och i veckan läm-
nade Hålanda intresse-
förening in 1368 namn-
underskrifter mot beslu-
tet att stänga ortens 
förskolan.

– Jag har förståelse för alla protes-
ter, men det förändrar inte våra för-
utsättningar. Vi måste fatta beslut 
om inte ekonomin ska utarmas på 
sikt, säger nämndens ordförande 
Eje Engstrand (s) som hoppas att 
förändringarna leder till att budge-
ten kommer att vara i balans till års-
skiftet.

– Men det finns ingen garanti för 
det eftersom en del av förändring-
arna inte får full effekt förrän 2008. 
Däremot hoppas jag att vi på detta 
sätt lyckas bibehålla samma lärar-
täthet som under 2006.

Oppositionen reserverade sig mot 
beslutet och lade ett eget förslag.

Sid 12

Nämnden tog 
beslut trots stora 
protester
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NU ÖPPNAR JAG...
...och fi nns fr o m 1/3 
på Salong Ulla i Nödinge

Vi önskar alla gamla & nya 
kunder välkomna!

Malin & Ulla

Malins Hårdesign
0303-96 341 • 0735-32 56 53

Nödingevägen 6, Nödinge

49:-
LUNCH-

ERBJUDANDE!

KINABUFFÉ

VI BJUDER PÅ

SOPPA
Erbjudanderna gäller t o m 

25/3 2007

Vi fi xar det mesta med din bil.
Försäkringsskador, plåt & lack

Service & mek-arbete samt recond

Välkommen till oss !

Grönnäs • 0303-33 60 87/0303-33 61 20

Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 parallellt med 45:an 0520-66 08 50

100% RENT LIN
100% ÄKTA TAGEL
100% REN BOMULL
100% REN ULL

Naturmaterial för din hälsa och välbefi nnande

Massivt trä och 
kraftiga spiralfjädrar

För små och stora
tillställningar

Alltid hemlagat

För frågor och beställningar ring:

köket 0303-74 29 00
mobil 0731-53 78 73

eller kom in!
Alingsåsvägen 52 
(gamla Posten i Alafors)

Tidsbest 749685, 0739–746685 • Göteborgsv. 80 Älvängen • www.friskhud.nu

Älvängens
Hud- & Friskvård

Vi skänker dig...
... ett ansiktsvatten 

(värde 205:-)
när du köper valfri 

rengöring och valfri C&R 
Evolution creme.

DEMONSTRATION
1 mars kommer Jenny från 

Kraft Cosmetics till oss för att 
visa Tromborg Mineral Make-
up. Ring för mer information.

Vi 
skänker 

dig...
... ett ansiktsvatten 

(värde 205:-)  
när du köper valfri 

rengöring och valfri C&R 
Evolution creme.

Kulturföreningen Teatervindens sanna berättelse om Ingeborg Holm från början av 1900-talet sitter pricksäkert i Älvängens 
Folkets Hus där historiska atmosfären är central innanför väggarna.

Foto: Per-Anders Klöversjö

ÄLVÄNGEN. Så var pre-
miärföreställningarna 
avklarade för Kulturför-
eningen Teatervindens 
"Ingeborg Holm – en 
sann historia".

I sanningens namn 
otäck sann, dessutom.

Det tyckte även ett 
av premiärlejonen – 
Göteborgs starke man, 
Göran Johansson (s).

– Kul att han kom, sa huvud-
rollsinnehavaren, Joy Anders-
son, som fick ett ental väl valda 
ord av Göran Johansson.

– Han var imponerad och 
hade bara gott att säga, berät-
tade Joy direkt efter premiä-
ren.

Ingeborg Holm spelas 
under hela mars i Älvängens 
Folkets Hus, där det inte har 
spelats publik teater på riktigt 
riktigt länge. Bara att hitta alla 
praktiska lösningar har varit 
en stor utmaning för ensem-
blen, men trots allt kaos in i 
det sista satt replikerna, rekvi-
sitan ljudet och ljuset där det 
skulle när ridån gick upp i lör-
dags. Regissör Åza Rydberg 
såg nästan förbluffande glad 
ut efteråt.

– Det gick! Vi lyckades, ut-
brast hon.

Läs sid 22-23

Lyckad premiär för Ingeborg
– Och för huvudrollsinnehavaren väntade Göran Johansson

Alaforsskolans elever flyt-
tas till Himlaskolan.


