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Om du säljer din bostad efter nyår kan

realisationsvinstskatten
höjas med 50%

www.axelssonsfast.se

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

Tel: 0303-925 00 • 0303-642 80 • 0303-77 66 90

Går Ni i säljartankar så är det kanske läge
att göra försäljningen i år. 

Kontakta oss för en säljoffert som ger Er bästa resultat!

ALAFORS. Att säga ja, 
fast man menar nej.

Ibland kan grupp-
trycket vara svårt att 
stå emot.

– Det är nog ett van-
ligt fenomen bland oss 
ungdomar. Det var lite 
grann av det som vi 
ville spegla i vår före-
ställning, säger Ofelia 
Karlevi, en av skåde-
spelarna i teaterpjäsen 
”Att våga eller inte 

våga”.

I förra veckan bjöd skapan-
deeleverna på Ahlafors Fria 
Skola, årskurs 7-9, in till te-
aterföreställning på Pelarte-
atern. De hade själva ordnat 
med manus, musik och re-
kvisita till den knappt tims-
långa produktionen, som 

klasskamrater, föräldrar och 
syskon fick anledning att se. 
Totalt arrangerades tre spel-

tillfällen.
– Vi är cirka 30 elever som 

på ett eller annat sätt varit del-
aktiga i arbetet. De elever som 
inte förekommer på scenen 
har istället jobbat mer med 
rekvisitan, berättar Kim Er-
iksson.

Publiken får följa en grupp 
ungdomar där Ofelia Karlevi 
och Kim Eriksson utgör två 
av huvudrollsinnehavarna. 
De är avundsjuka på varandra 
i smyg, vilket snart kommer 

att visa sig.
– Jag har vänner men ingen 

familj. Ofelia har en familj 
men inga vänner, berättar 
Kim.

Pjäsen vidrör ständigt ak-
tuella ämnen som relationer, 
vänskap och kärlek.

– Det är viktigt att våga 
säga vad man tycker och sedan 
våga stå för det. Så är det inte 
alltid. I vår ålder är det lätt att 
man hänger på sina kompisar, 
avslutar Ofelia Karlevi.

”Att våga eller inte våga”

Nallen, en trofast vän som 
aldrig sviker. Kamratskap var 
ett av de ämnen som berör-
des i teaterföreställningen på 
Pelarteatern.

ALAFORS. När fören-
ingen Slöjd- och konst-
hantverk kring älven 
arrangerade hantverks-
marknad i Medborgar-
huset för första gången 
svek publiken.

Det fina vårvädret 
bidrog med all san-
nolikhet till det klena 
besöksantalet.

– Folk tog nog tillfäl-
let i akt att påta i träd-
gården eftersom vädret 
var så underbart, kon-
staterar Tord Anders-
son.
37 hantverkare fanns samla-
de i Medborgarhuset i Ala-
fors i söndags. Utställarna fick 
dock dåligt gehör från alebor-
na, som attraherades av andra 

aktiviteter denna dag.
– Det är alltid svårt första 

gången innan folk vet om oss, 
plus att vi hade en svår kon-
kurrent i väderleken. Våra ut-
ställare var emellertid nöjda 
ändå och tyckte att lokaler-
na var fina och hyser större 
förhoppningar för framtiden, 
säger Tord Andersson.

Hantverksmarknaden 
kommer nämligen att komma 
tillbaka, om det blir nästa vår  
är dock inte bestämt.

– Vi får se om det blir nästa 
vår eller höst. Helt klart är i 
alla fall att vi vill ge det en 
chans till, avslutar Tord An-
dersson.

Het vårsol – svalt 
marknadsintresse

Birgitta och Tell Höög från Trollhättan var en av utställarna 
på Hantverksmarknaden i Medborgarhuset.

PÅ MARKNADEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Tänkvärd teaterföreställning i Alaforsterföreställning i Alafors

Elever i årskurs 7-9 på Ahlafors Fria Skola bjöd i förra veckan på teaterunderhållning. ”Att Elever i årskurs 7-9 på Ahlafors Fria Skola bjöd i förra veckan på teaterunderhållning. ”Att 
våga eller inte våga” var frågan som ungdomarna ställde sig.våga eller inte våga” var frågan som ungdomarna ställde sig.
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