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ÄLVÄNGEN. Arosenius-
skolans årliga Soaré är 
ett minne blott, men 
ändå inte.

Istället för det sedan 
30 år tillbaka tradi-
tionsenliga föreställ-
ningen gör skolans nior 
musikalen Grease och 
överskottet går till 
Barncancerfonden.

Så det mesta är sig 
likt.

Det råder 50-tal i huvudet 
på Aroseniusskolans sång-, 
dans- och teatersugna elever 
i årskurs nio. En ensemble 
på 30 elever repeterar just 
nu för fullt. Den 14 maj är 
det premiär för den klassis-
ka musikalen, Grease, som 
John Travolta en gång slog 

igenom med. Engagemanget 
är stort. I princip hela påsk-
lovet ägnades åt repetitioner 
och nu börjar föreställning-
en ta form.

– Föreställningen kommer 
att äga rum i Älvängens kul-
turhus som under några 
dagar fylls med 50-talsanda. 
Även det som serveras i café-
terian kommer att smaka 50-
tal, lovar teaterlärare Helena
Urdal.

Aroseniusskolan har sedan 
mer än 30 år tillbaka en stolt 
tradition att till förmån för 
Barncancerfonden arrang-
era en årlig soaré. Redan 
förra året ville skolledning-
en sätta punkt och gå vidare 
med något nytt. Det slutade 
med en sittstrejk ute på skol-
gården som uppmärksamma-
des av media. Ledningen kom 

överens med eleverna om att 
genomföra en sista soaré.

– Nu vill vi prova att göra 
något annat. Aroseniusskolan 
är mycket större idag jämfört 
med för 30 år sedan. Det är 
svårt att driva ett projekt som 
soarén som faktiskt engagera-
de hela skolan en gång i tiden. 
Årets musikal omfattar 100 
elever på ett eller annat sätt 
och bara det är svårt att hålla 
ihop, berättar Helena Urdal.

Stora delar av konceptet är 
ändå bestående, som att allt 
eventuellt överskott går till 
Barncancerfonden.

– Vi börjar biljettförsälj-
ningen på Älvängens vår-
marknad, 27 april, och efter-
frågan kan komma att avgöra 
huruvida det blir någon extra-
föreställning.

Alekuriren hälsar på i 

aulan, då repetitionerna pågår 
som mest intensivt. Grease 
kommer att framföras i origi-
nalversion och föreställning-
en beräknas bli 2,5 timme med 
paus. Eleverna sjunger, dansar 
och agerar med stor inlevelse, 
men så har de också fått en su-
perhet t-shirt med ”Grease” 
tyckt över bröstet.

– Det var inte svårt att välja 
musikal. Grease är klart bäst 
med mängder av fräcka repli-
ker, säger eleverna innan de 
ger tidningens utsände ett 
smakprov av vad som komma 
skall i vår. 

Grease – en svinbra musikal

Linnea Johansson spelar Sandy i den romantiska musikalen.

Jonny Björnhager spelar ”Travoltas” favoritroll.

– Aroseniusskolans nya giv efter soarén
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Nytt utvecklingsprogram 
för landsbygden
Leader+ är en del av 
EU:s jordbrukspolitik. 

Ale bildar nu till-
sammans med Lilla 
Edet och landsbygds-
delarna i Trollhät-
tan och Vänersborg 
Leader Göta Älv. 

Programmet 
sträcker sig fram till 
år 2013.
Bildandet av Leaderområ-
den pågår över hela landet. 
Det övergripande målet är 
att stödja en hållbar ekono-
misk, ekologisk och social 
utveckling av landsbygden. 
Programmet finansieras både 
från EU:s budget och genom 
nationella medel tillsammans 
med de insatser som kommer 
att göras från kommuner-
na och av intressenterna i de 
projekt som utvecklas inom 
programmets ram.

En arbetsgrupp har nu 
tagit fram ett förslag till pro-
gram för Leader Göta Älv. 
Jordbruksverket är förvalt-
ningsmyndighet och länssty-
relsen har ett formellt ansvar 
för den övergripande admi-
nistrationen av Leaderpro-
grammet.

Det lokala arbetet och 
fördelningen av medel inom 
programmet när det godkänts 
kommer dock att ledas av en 
lokal styrelse (Local Action 
Group=LAG) med företrä-
dare för de berörda kommu-
nerna, näringsliv och fören-

ingsliv. Kansliet för Leader 
Göta Älv kommer att ligga 
i Ale.

Det övergripande målet 
med Leader Göta Älv är 
att skapa ekonomisk till-
växt och därmed arbetstill-
fällen på landsbygden. Som 
landsbygd räknas i detta sam-
manhang alla samhällen som 
har färre än 20 000 invåna-
re. Därmed ingår hela Ale 
och Lilla Edets kommuner, 
men inte de stora tätorter-
na i Trollhättan och Väners-
borg. Totalt har Leader Göta 
Älv 55 000 invånare. Projekt 
som får stöd ska vara innova-
tiva och ha klar koppling till 
olika utvecklingsstrategier. 
Projekt ska långsiktigt bidra 
till områdets utveckling.

Ale kommuns insats 
kommer att vara ca 730 000 
kronor per år 2008-2013. 
Genom detta blir kommu-
nen delaktig i en budget på 
totalt ca 37, 7 miljoner för 
hela perioden. Ale kommuns 
engagemang har nu godkänts 
av kommunstyrelsens arbets-
utskott och kommer att be-
handlas i kommunstyrelsen 
den 15 april.

– Leader Göta Älv 
kommer att vara en viktig 
del av vårt utvecklingsarbete 
och kommer att stimulera till 
entreprenörskap i företagan-
de, föreningsliv och kommu-
nal sektor, säger kommunal-
rådet Jarl Karlsson (s).
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