
NÖDINGE. Det var en 
mycket belåten Robin 
Nyqvist som tog emot 
publikens hyllningar 
efter premiären av sin 
egenproducerade kon-
sert ”Bassic”.

Spelglädje och bra 
musik utlovades, ett 
löfte som infriades med 
råge.

– Jag är glad och stolt 
över alla medverkande, 
sade Robin efter pre-
miären.
Som ni kunde läsa i Alekuri-
ren för ett par veckor sedan 
har Robin Nyqvist låtit göra ett 
projektarbete till förmån för 
Vakna. Robin, som går tredje 
året på det estetiska program-
met på Ale gymnasium, har 
själv medverkat i två Vakna-fö-

reställningar, som givit honom 
positiva erfarenheter.

– Nu var det dags att ge 
något tillbaka. I mitt slutarbe-
te tyckte jag att det kunde vara 
lämpligt att göra en konsert 
till förmån för Vakna-fonden, 
säger Robin Nyqvist.

I tisdags var så tiden inne 
för Robins konsert i Ale gym-
nasium. Med sig på scen hade 
han kompisar, skolkamrater 
och lärare. Tillsammans sva-
rade de för en knapp timmas 
musikunderhållning i teater-
salongen.

– Det kändes jättebra och 
jag känner mig faktiskt stolt. 
Genrepet var aningen kao-
tiskt och jag visste inte riktigt 
om vi skulle lyckas få ihop det. 
Faktum är att det gick bättre än 
vad jag hade vågat tro, förkla-
rade Robin Nyqvist efter tis-

dagseftermiddagens premiär.
Senare på kvällen gavs yt-

terligare en föreställning, även 
den genomfördes programen-
ligt och med stående ovationer 
från publiken.

Istället för att ta entré kunde 

besökarna skänka en frivillig 
slant i de Vakna-bössor som 
fanns utspridda i salongen. De 
insamlade pengarna kommer 
att gå till barn- och ungdoms-
projekt i kommunen.

JONAS ANDERSSON
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Porslinsmuggar
med djurmotiv 
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Bordslampa 54:-
Elartiklar
Förlängningssladd, kontakter, 
lampor, lysrör, lågenergilampor m.m.

NYINKOMMET (leksaker)
Dockor, bondgård, bilar m.m.

Nu ännu större sortiment av 
kaffebröd & DVD-fi lmer

Kyrkogårdsarbetare 
säsongsanställning
Svenska kyrkan Starrkärr-Kilanda församling söker nya 
medarbetare, säsongsanställda kyrkogårdsarbetare, 100% 
för arbete på Starrkärrs kyrkogård.

Arbetsuppgifter: Gräsklippning, blomplantering, 
ogräsbekämpning, blomplantering, gravskötsel mm.

Kvalifi kationer: Erfarenhet av park- och kyrkogårdsarbe-
te. B- körkort önskvärt. Respekt för arbetsplatsens karaktär  

Såväl kvinnliga som manliga sökande välkomnas!
Vistidsanställning 5-6 månader.

Kontakt: Kyrkogårdsförman 
Anders Gustavsson 0303-746164
Ansökan: Sista ansökningsdag 2008-03-25

Ansökan med meritförteckning, löneanspråk och referenser 
sänds till Starrkärr-Kilanda församling, Box 2071, 44911 Nol
E-mail: starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskfast.se
Från ett läge till ett annat

BOHUS
3 ROK, 65 KVM

Fin välplanerad lägenhet högst upp i huset 
med härlig balkong i söderläge. Stort 
vardagsrum, fräscht badrum och två bra 
sovrum. Nära skola, affär natur och buss. 
Bra förening.

PRIS 595 000 kr /bud.
AVGIFT 3 260 kr/mån.
VISAS Efter överenskommelse.
ADRESS Byvägen 20 B.
ALEBUTIKEN Erik Boström 
0303-74 90 00.

BOHUS
3 ROK, 65,5 KVM

Ljus, trevlig lägenhet med helkaklat 
badrum, stort vardagsrum och härlig 
balkong med sol hela dagen. Nära skola, 
affär, natur och buss. Förening med bra 
ekonomi.

PRIS: 575.000 kr/ bud
AVGIFT 3.262 kr mån
VISAS Efter överenskommelse.
ADRESS Byvägen 16 B ,2 tr
ALEBUTIKEN Erik Boström 
0303-74 90 00.

NOL
2 ROK, 39 KVM

Mycket fin lgh med nyrenoverat kök och 
helkaklat badrum. Perfekt som första 
boende eller övernattningslägenhet, nära, 
buss o affär, 20 minuter till Göteborg.

PRIS 450 000 kr/bud.
AVGIFT: 1 972 kr/mån.
VISAS Efter överenskommelse.
ADRESS Sörvägen 3 B, 3 tr
ALEBUTIKEN Erik Boström 
0303-74 90 00.

BOHUS
3 ROK, 65 KVM

Trevlig, välplanerad lägenhet med stort 
vardagsrum, fräscht badrum och härlig 
balkong i söderläge. Nära skola, buss, 
affär och natur, 15 minuter till Göteborg.

PRIS: 585.000 kr/ bud
AVGIFT: 3.260 kr/ mån
VISAS Efter överenskommelse.
ADRESS Alkalievägen 13 A, 2 tr
ALEBUTIKEN Erik Boström 
0303-74 90 00.

Fredag 29 februari
Inbrott OKQ8
Inbrott på OKQ8 i Nödinge strax 
före klockan fem på morgonen. 
En bil backas in i fastigheten. 
Fordonet, som visar sig vara 
stulet, lämnas kvar på platsen. 
Cigaretter tillgrips.

Två villainbrott anmäls i 
Skepplanda. Diverse gods till-
grips ur de båda husen, bland 
annat smycken.

Villainbrott i Granvattnet. 
En ruta till fastigheten krossas 
och smycken tillgrips.
Lördag 1 mars
Misshandel i Surte
En av polisen känd gärnings-
man gör sig skyldig till miss-
handel vid en busshållplats i 
Surte centrum klockan 00.45. 
Målsägande får ta emot slag i 
huvudet.
Söndag 2 mars
Skadegörelse
Flera garageportar i Nödinge 
utsätts för skadegörelse i form 
av klotter. Portarna kladdas 
ner med färg.
Måndag 3 mars
Batteritjuvar
Personal på Tudor i Nol iakt-
tar en personbil med två män 
som kör in på industriområdet. 
Männen stannar vid en contai-
ner och börjar lasta in bilbatte-
rier. Vittnena lyckas hålla kvar 
gärningsmännen tills dess att 
polis anländer till platsen och 
griper dem. 

Grov relationsbetingad miss-
handel i Älvängen.

Villainbrott i Skepplanda. 
Spår säkras på platsen.
Onsdag 5 mars
Inbrott i föreningslokal
Inbrott hos Finska Föreningen 
i Surte. 

En drogpåverkad 16-årig elev 
påträffas i Ale gymnasium. 

När det börjar våras dyker 
gula Lions upp igen, men 
som framgått av lokalpressen 
så har Ale Lions Club varit 
i farten även under vintern. 
Det har ju varit julmark-
nad i Nödinge och Älväng-
en, vilket har givit bra intäk-
ter till klubben. Detta tackar 
vi i Lions väldigt mycket för. 
Jobbiga dagar för oss som 
gillar hjälpverksamhet, men 
mycket roliga.

Känner du för att hjälpa 
andra människor som har 
svårigheter eller är i nöd, så 
är du välkommen till oss.

Vi har också lämnat ut åk-
påsar för rullstolsburna på 
pensionärshemmen. Två 
stycken till Surte och fyra till 
Björkliden. Sedan tidigare 
finns två stycken på Klock-
arängen i Skepplanda. Det 
är säkert skönt att krypa ner 
i en varm åkpåse när det är 
kyligt ute.

Som många säkert obser-
verat har vi haft insamlings-
bössor utplacerade vid kas-
sorna på Ica i Nödinge. De 
har varit indragna efter-
som en annan hjälporgani-
sation har sina bössor där. 
Men vi återkommer under 
våren. Det har varit roligt att 
tömma dem och räkna inne-
hållet. Tillsammans har vi 
fått in strax över elva tusen 
kronor. Ett stort tack för 
detta!

Nästa stora begivenhet 
för oss är Vårmarknaden i 
Älvängen, som bland annat 
innehåller försäljning av kar-
tonger. Snart dyker vi upp 
hos företagare och andra för 
att tigga om innehåll till kar-
tongerna, vilket vi hoppas 
går bra. Sedan är det vår 
förhoppning att det finns 
många intresserade köpare.

Än en gång tack till alla 
som stödjer oss, och känner 
du för att aktivt arbeta i vår 
organisation så är du hjärtligt 
välkommen.

Ale Lions Club
Gerhard Andersson

Det våras 
för Ale Lions

Robin Nyqvist hade all anledning att vara nöjd med den kon-
sert, som han tillsammans med kompisar och lärare, genom-
förde i Ale gymnasium i tisdags.

”Bättre än vad jag hade våggat tro”
– Robin Nyqvist nöjd med konserten i Ale gymnasium


