
NÖDINGE. Alebyg-
gen höll öppet hus och 
visade upp sina nya fina 
kontorslokaler.

Det får de gärna göra 
fler gånger.

Besökarna var storm-
förtjusta över den 
bedårande utsikten från 
kontorets höjdpunkt.

Alebyggens Kjell Gustafs-
son beskrev enkelt vad som 
hade blivit bättre i de nya lo-
kalerna.

– Allt!
Och det tog inte lång tid 

att stämma in i den kören. 
Arkitekten har gjort en stor-
artad insats och skapat såväl 
ljusa som luftiga och effekti-
va ytor. På övre plan finns ett 
kreativt konferensrum som 
fyndigt nog har döpts till ut-
sikten. Frågan är om det finns 

en mer kreativ miljö någon 
annan stans i Ale. Den läckra 
utsikten över Ale Torg, Eu-
ropaväg 45, järnväg och Göta 
Älv fås också från det gemen-
samma lunchrummet.

På entréplanet finns konto-
ren och receptionen, men här 
finns också ytterligare konfe-
rensrum med fyndiga namn. 
Styrelsen sammanträder i 
rummet med namnet Åsik-
ten och det sista grupprum-
met benämns Insikten.

– Det var vår egen Eveli-
na Olofsson som kläckte idén 
om att döpa rummen till Ut-
sikten, Åsikten och Insikten, 
berättar Kjell Gustafsson.

Det är numera ett mycket 
modernt kontor som Alebyg-
gen förfogar över. Kjell Gus-
tafsson visar hur han från ett 
av rummen kan kontrolle-
ra temperaturen på såväl luft 

som vatten hos hyresgäs-
terna.

– Får vi en felanmä-
lan kan vi redan härifrån 
göra en snabbanalys. Det 
ökar servicen ytterligare, 
menar han.

Däremot är det svåra-
re att serva med lägenhe-
ter. Trycket är hårt och 
de lediga hyresrätter-

na går ofta till sökande som 
av olika anledningar är prio-
riterade.

– Skilsmässor och rela-
tionsproblem där man inte 
längre kan bo ihop är vanli-
ga skäl. En mamma med fem 
barn måste vi självfallet försö-
ka hjälpa först, förklarar Kjell 
som ändå rekommenderar 
alla att skriva in sig som sö-
kande via hemsidan.

Under det öppna huset 
gästades Alebyggen av många 
hyresgäster. Barnen bjöds för-
utom på saft och bulle också 
på en spännande ansiktsmål-
ning. Poängpromenaden med 
frågor om det lokala bostads-
bolaget tilldrog sig stort in-
tresse. Dessutom kunde den 
lycklige vinna biljetter till 
sommarens stora Elvis-event 
i Alafors.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Blue Light

Gitarr: Stefan Sandberg
Trummor: Roger Mörck
Trumpet: Johan Åkervall
Sång: Lasse Häggström

Piano: Bo Hansson
Sax: Torbjörn Stenson
Bas: Lars Mellqvist

Blue Light
The band that performed 

with STATUS QUO
rumbles this opening evening 

with swingin´ blues

BluesBlues

After Work 
fredagar 17-20

31/3

0303-74 92 30

Avhämtning 
för dig som vill äta hemma.

Vacatierra, Kaos, C=US, Temple of autumn...

Måndag 30 april -07

KLARA
BAND

HITTILLS!

ALAFORS. Söndagen 
den 1 april blir det hant-
verksmarknad i Med-
borgarhuset.

Bakom arrang-
emanget står Slöjd och 
Konsthantverk kring 
älven.

– Ett knappt 40-tal 
hantverkare kommer 
att finnas på plats, 
säger föreningens 
sekreterare Tord 
Andersson.

Slöjd och Konsthantverk 
kring älven brukar ha sin vår-
marknad förlagd till Hjär-
tumsgården, men inför årets 
arrangemang höjdes röster 
om att byta lokal.

– Vi kände att vi ville pröva 
något nytt och tyckte att Med-
borgarhuset i Alafors hade 
en geografiskt bra placering, 
säger Tord Andersson.

Hantverkarna som kommer 
att medverka har olika intres-
seområden, alltifrån virkning 
och stickning till trä, glas och 

keramik.
– Just nu är 37 hantverka-

re anmälda och det är nog så 
nära bristningsgränsen vi kan 
komma. Många av utställar-
na är hemmahörande i när-
området, avslöjar Tord An-
dersson.

Servering och lotterier blir 
också givna inslag i Medbor-
garhuset denna söndagsför-
middag.

JONAS ANDERSSON 

Komikerduon 
Åsa&Gertrud på turné 
– Humorshowen ”Trevligt och bra” till Ale 

I sin humorshow, som kommer till Ale 
gymnasium lördagen den 31 mars, bjuder 
Åsa&Gertrud på en smart sketchkavalkad 

med samtidsbetraktelser och politisk satir. 
De parodierar sportsändningar och flykting-
politik på en och samma gång. Folkmusiker, 
intellektuella, hobbynumerologer och folk-
hemsrasister är några av alla typer som dyker 
upp i ”Trevligt och bra”. Publiken får ta del 
av marknadsföringen av Gregorina Gagarins 
Mozartmuzak, SM i asyl och den kända 
svenska poeten som försöker hitta det rätta 
soundet med sin oförstående pianist. Med på 
scen finns musiker Gustav Svedung. 

 ”Tonträff med skruv i roligaste satiren” 
skrev Svenska Dagbladet om föreställning-
en. Nättidningen nummer.se menade att ”Åsa 
och Gertrud är ett slags 2000-talets Hasse och 
Tage. Kanske lite elakare, definitivt mer upp-
daterade men med samma yrkesskicklighet.”

Åsa Asptjärn och Gertrud Larsson bildade 
komikerduon Åsa&Gertrud 1996. Under åren 
1996-2000 medverkade de varje vecka med ra-
diosketcher i Freja, Sveriges Radio P1. Duon 
har nyligen bidragit med ett avsnitt till tevese-
rien Humorlabbet på Sveriges Television. På 
scen har de tidigare satt upp föreställningar 
och kabaréer såsom B-kupan, Kväll Kjell och 
Best in Show.

Gustav Svedung är född i Vänersborg och 
började efter en kort karriär som trombonist 
att sjunga jazz och pop och har varit verksam 
som frilansande musiker sedan 2000. Han ingår 
som fast medlem i ett antal Göteborgsbasera-
de grupper som bland annat Navid Modiri & 
gudarna, Harriet and the Harbringers och han 
sjunger även i Göteborgs Kammarkör. Sedan 
sommaren 2006 hörs han varje fredag i Mor-
gonpasset, Sveriges Radio, P3.

Hantverksmarknad i Medborgarhuset

Alebyggen kom till insikt och fick utsikt

Utsikten från Alebyggens lunchrum är magnifik. Det lär bli många som tar med sig matlåda 
nu och lunchtimmen kan säkert bli något förlängd...

Sara Sale, 6 år, gladde sig åt 
att få måla till den suveräna 
utsikten.

Vd Lars-Ove Hellman i samspråk 
med hyresgäster.


