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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 82 10

Både servering
& avhämtning

GrötfrukostGrötfrukost

varje VARdag kl 8-10
varje VARdag kl 8-10

Älvängen • tel. 74 68 51

NÖDINGE. De har mer än 
ett år kvar på det este-
tiska programmet.

Ändå visade sig 
estettvåorna i Ale gym-
nasium redan vara full-
blod på scen.

Deras uppsättning av 
"De edsvurna" var mag-
nifik.
Den amerikanska filmklassikern från 
1957 med Henry Fonda, "12 edsvurna 
män", är ett komplicerat drama. Hand-
lingen är gripande och ingen som såg 
estettvåornas version lämnade teater-
salongen oberörd. Regissör och tea-
terpedagog, Michael Svensson, har 
sett mycket men inget som detta.

– Det här slår ut allt just nu. Jag är 
både imponerad och stolt, tänk att de 
bara går i tvåan.

Läs sid 2 och 8

Magnifik 
föreställning

De edsvurna, suverän före-
ställning av estettvåorna.

Vi blir Din bäste 
väns bäste vän!

Ledetv 3, Alafors (Gamla Polishuset) • Tel 0303-74 26 80

Premiär 14 april
Telefonbokningen öppnar onsdag 27/3

www.banavag.se

BA N AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H Ä T T A N

Håll koll på utbyggnaden av väg och järnväg 
 genom Ale. Besök vår webbplats:

Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se • 0303-74 61 47

INLÄGG FÖR ALLA FÖTTER 
OCH AKTIVITETER!
Lördag 29 mars är jag hos

på Ale Torg. GRATIS FOTANALYSER på plats och hjälp med skoval. 
Ingen tidbokning. Välkommen! /Per Karlsson

+

"Ett skitförslag – inget annat"
– Surtes byggherre, Olle Skoglund, ledde protesterna mot biblioteksflytt
SURTE. Över 200 perso-
ner tryckte sig in i Surte 
Missionskyrka för att än 
en gång protestera mot 
förslaget att samloka-
lisera biblioteket med 
Glasbruksmuseet.

Det blev en stundtals 
hetsk debatt i ett säll-
synt skarpt tonläge.

– Flugan som satte sig 
på overheadprojektorn 
säger det mesta – det 
är ett skitförslag, inget 
annat, röt Surtes bygg-
herre, Olle Skoglund.
Utbildnings- och kulturför-
valtningen gjorde en tydlig 
sakframställan av utredning-
en kring att samlokalisera bib-
liotek och Glasbruksmuseet i 
Surte.

– Det handlar om att värna 
kulturverksamheterna. Genom 
att samordna bibliotek och 
museum under ett tak kan vi 
behålla båda verksamheterna. 
Syftet är inte att försämra, sa 
nämndens ordförande Monica 
Samuelsson (s).

Utredningen som förvalt-
ningen har genomfört visar att 
en samordning är möjlig, men 
att kostnaden når cirka 3,3 mil-
joner kronor. Om den prislap-
pen avskräcker återstår att se. 
Nämnden tar beslut 27 mars.

Läs sid 2 och 12

Upprörda känslor i Surte Missionskyrka. Över 200 personer kom för att ta del av utbildnings- och kulturförvaltningens utred-
ning om möjligheten att samlokalisera biblioteket med Glasbruksmuseet.           Foto: Per-Anders Klöversjö
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0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans GötestamBirgitta Ström

Just nu stor efterfrågan 
på villor/radhus och 
bostadsrätter i hela 

Ale kommun.
Sälja gården? Var med på vår 

gårdsvecka vecka 20, då vi har 
gott om spekulanter i rörelse.

COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSVÄGEN 88, TELEFON 74 60 85, 
WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 09–14

170
nya tapeter.
Och vi kan hjälpa dig

välja bort
nästan allihop.


