
NOL. Lilla Telefonboken 
och Vakna har inlett ett 
samarbete.

Nolföretagaren Bosse 
Larsen står bakom ett 
helt nytt koncept som 
samlar mobila sajter 
och där Vakna nu finns 
med.

– För dagens ungdo-
mar är mobilen kanske 
den viktigaste ägode-
len. Att vi kan nå ut 
med vårt budskap på 
bred front är jättevik-
tigt, säger Thomas 
Berggren.

Det var Bosse Larsen själv 
som tog kontakt med Thomas 
Berggren för att erbjuda 
Vakna gratis exponering på 
den nya samlade mobilsajten 
11824. 

– Jag bor i Nol och har själv 
tre barn. Jag vet hur oerhört 
mycket kommunens drogfö-
rebyggande arbete i form av 
Vakna betyder. Det här är 
mitt sätt att bidra till projek-
tet, säger Bosse Larsen.

Bosse grundade Lilla Te-
lefonboken för elva år sedan. 
Han var tidigare marknadsan-
svarig på Gula Sidorna, men 
valde att starta eget då han 
ville förverkliga sin idé om en 
liten telefonbok. Nu vill han 
även bli föregångare när det 

gäller en mobil söktjänst.
– Det känns som att taj-

mingen är den rätta. Jag har 
spanat på det här konceptet i 
två år och det är ingen tvekan 
om att det är en väldigt ex-
pansiv marknad, säger Bosse 
Larsen.

Extra roligt
– Att ett lokalt företag vänder 
sig till en kommunal verk-
samhet är inte särskilt vanligt 
och det gör samarbetet extra 
roligt. Jag har inte förstått alla 
fördelar som detta innebär för 
oss, men kan bara understryka 
att det känns väldigt hedrande 

att få vara med, säger Thomas 
Berggren.

Mediaverkstaden kommer 
att utgöra en viktig part i 
samarbetet mellan Vakna och 
Lilla Telefonboken.

– Det är Mediaverkstaden 
som kommer att se till så att 
informationen på sajten hålls 
uppdaterad, avslutar Thomas 
Berggren.
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Under 1950-talet var 
framtidstron stark och 
allt tycktes möjligt. 

Det var också då som 
ungdomarna tog ett 
steg framåt och ska-
pade sig en egen värld, 
skild från de vuxnas. 

Tonåring var ett nytt 
ord som började använ-
das för att beskriva de 
år mellan barndom och 
vuxenliv som tidigare 
generationer inte haft.

50 – tals liv lyfter fram fa-
miljen och vardagslivet och 
dagens unga kan nog känna 
igen sig i mycket. Framtids-
drömmarna, sökandet efter 
”den rätte” och de vuxnas re-
aktioner inför vad dessa ton-
åringar gjorde och hur de såg 
ut, skiljer sig inte mycket från 
hur det är idag. Men så finns 
det olikheter också – hur och 
var man träffades, rockmusik 
var något nytt, skolan var inte 
likadan, det fanns nästan hur 
mycket jobb som helst och 
förhållandet till de vuxna var 
inte lika avspänt som idag. 

Tanken med utställningen 
är att ge en bild av hur det var 
att vara ung på 1950-talet. Det 
var en tid av förbättringar och 
förändringar. Mycket av vårt 
välstånd som vi har i dag lade 

man grunden till då. En del 
av utställningen har gjorts av 
klass 8E på Himlaskolan där 
de ger sin bild av hur det var 
att vara ung på 50-talet.

– Vi har varit indelade i 
grupper som har arbetet med 
olika teman, bland annat 
mode, skola, bilar och nöje. 
Det har varit väldigt intres-
sant att ta reda på fakta om 
50-talet och vi har lärt oss 
mycket. Det var mycket som 
var annorlunda, säger Ronja 
Moen Andersson.

Genom intervjuer och in-
formation från Internet har 
eleverna skapat sin alldeles 
egna utställning om 50-talet.

– Föräldrarna och lärarna 
var mycket strängare på den 
tiden. I skolan förekom aga, 
säger Ronja.

– Det var mycket lättare att 
få jobb då än vad det är nu, 
förklarar Mattias Torstens-
son.

Under en vecka kommer 
utställningen att besökas av 
en merpart av kommunens 
elever i skolår 8. Varje klass 
får en pedagogisk visning av 
utställningen. Musiken var 
en viktig del i ungdomarnas 
liv under 50-talet. Mycket av 
de nya idealen kom därifrån 
och därför bjuds det på le-
vande musik under visning-

arna i samarbete med Musik 
i Väst. Vid några tillfällen är 
det elever från  Ale gymnasi-
um som står för musiken.

Utställningen visas på Glas-
bruksmuseet i Surte från den 
13 februari till den 9 mars.

50-talsdesign
En miniutställning med bruks-
föremål designade av bland 
andra Carl-Harry Stålhane 
och Stig Lindberg. Utställ-
ningen visas på Ale gymnasi-
um, 13-27 februari.

En fotoutställning med 
kommuninvånarnas egna 
bilder. Fotografierna är upp-
förstorade och visas i stora 
album på väggen. Nedanför 
albumen hänger block där 
besökarna kan anteckna sina 
kommentarer. 

Utställningen har tidigare 
visats på Repslagarmuseet och 
kommer senare under våren 
att visas på Glasbruksmuseet. 
Den visas på Ale gymnasium 
23 februari-9 mars.

I samband med 50-tals 
temat arrangeras, i samarbe-
te med ABF Sydvästra Göta-
land, en workshop på Glas-
bruksmuseet, Pyssel i 50-
tals anda, söndag 17 februa-
ri och en föreläsning om att 
vara Ung och tjej på 50-talet, 
lördag 8 mars.

50-talet skildras i en utställning på Glasbruksmuseet i Surte. Himlaskolan klass 8E bidrar 
med material till utställningen. Mattias Torstensson och Robin Swedman kan berätta om att 
ett av de första barnprogrammen på tv var ”Humle & Dumle”.
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50-talsliv50-talsliv
– En utställning om framtidstro 
och rockande tonåringar

Vakna syns på ny mobilsajt
– Samarbete med Lilla Telefonboken

Viktor Larsen och 
Vincent Rubäck i 
klass 8E på Him-
laskolan visar med 
hjälp av bilder hur 
Nol såg ut i mitten 
av förra seklet.
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Lilla Telefonboken och Vakna har inlett ett samarbete, där 
även Mediaverkstaden utgör en viktig part. På bilden ses 
Mediaverkstadens representanter Sabastian Rissanen, David 
Rydén och Niklas Olsson tillsammans med Bosse Larsen, 
Lilla Telefonboken, och Thomas Bergren från Vakna. 
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