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Helt nya tider 15 juni.
Som du säkert vet så skickar vi inte ut tidtabellen i brev-

lådan i år. Vi hoppas att du istället vill ha dina tider på ett 

papperslöst, miljövänligt och modernt sätt.

Alla våra tidtabeller finns på www.vasttrafik.se. Där hittar 

du även reseplaneraren som är ett smart verktyg för att ta reda 

på bästa vägen och tiden för din resa. På hemsidan kan du 

också ladda ner reseplaneraren till din mobil. 

Trevlig resa.

Verksamheten i gamla Ala-
forsskolan är minimal, men 
under två dagar tog det rejäl 
fart igen. Ett filmteam på 25 
personer exklusive skådespe-
lare flyttade in. Under två 
dagar pågick inspelningen av 
kortfilmen och ”skräckisen” 
Svavelbröllop. Bakom manus 
och regi står Erik Lundin, 
som själv inte har någon 
koppling till Ale men det har 
däremot filmens producent 
Åza Rydberg.

–Ja, jag är uppväxt här och 
på senare år har jag också 
regisserat en del på Pelartea-
tern i Ahlafors fabriker och 
för Teatervinden i Älvängen. 
Vi letade lämpliga filmmiljöer 
och jag kom genast att tänka 
på Alaforsskolan. Vi kommer 

också att använda Ahlafors 
fabriker, berättar Åza.

Filmen Svavelbröl-
lop handlar om 30-åriga 
Jenny bjuder in till bröllop 
på gamla Hadaskolan som 
numera är nedlagd. Flera av 
Jennys gamla skolkamrater är 
bjudna, även de som i barndo-
men inte behandlade henne 
särskilt väl. Jennys far som är 
präst anländer också fastän 
han inte är bjuden. Jenny vill 
inte ha honom där. För 20 år 
sedan dog hennes bäste vän 
Peter på skolan och hon var 
där när det hände. Under 
bröllopsdagen blir vännerna 
och fadern mer och mer 
bekymrade över vad som sker 
inne i skolan. Vem tassar syn-
löst omkring i korridorerna 

och varför vägrar Jenny att 
släppa in fadern?

Regissör och manusförfat-
tare, Erik Lundin, är mycket 
nöjd med inspelningsplat-
serna.

– Det kunde inte bli bättre 
och allt har funkat väldigt 
bra. Vi har lyckats skapa de 
miljöer som vi har eftersökt.

Filmen kommer att ha 
premiär på Göteborgs Film-
festival. För finanserna står 
Film i Väst.

– Stämningen i manuset 
skakade om mig. Jag reage-
rade känslomässigt och det är 
ett gott tecken. Både Erik och 
Åza är ganska unga filmare 
och det kändes som att det 
var rätt att ge dem chansen. 
De utstrålar en otrolig vilja 
att göra något. Det är spän-
nande att följa deras arbete. 
De är så professionella, säger 
Julia Boström på Film i Väst 
under ett studiebesök.

Det finns fler ingredienser 
från Ale. Natur- och djurvän-
nen, Göran Nilsson, har 
lånat ut en stor uppstoppad 

ödla och otäcka ormar på 
burk…

– Vi är väldigt tacksamma 
för Görans hjälp, hälsar Åza 
som har fler strängar på sin 
lyra.

– Jag jobbar just nu med 
en dokumentär om en by i 
Tanzania som snart ska få till-
gång till el. Vägen dit är jät-
teintressant och hur kommer 
eltillgången att påverka byn? 

Jag får stöd av Rotary och 
Svenska kyrkan för att kunna 
genomföra dokumentären.
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Skräckfilm spelas in i Alaforsskolan

Filminspelning i Alaforsskolan. Skådespelare Jane Östman, Anna Harling, Lars Väringer 
och regissör Erik Lundin. 

ALAFORS. Kortfilmen Svavelbröllop krävde skräm-
mande miljöer.

Då tänkte producent, Åza Rydberg, på sin barn-
dom och Alaforsskolan.

– Ja, men inte för att jag var rädd i skolan, utan 
för att utrymmena på vinden passar perfekt till 
manuset, säger hon när lokaltidningen hälsar på 
under inspelningen.

ALAFORS. Ale kom-
muns ansträngda eko-
nomi kräver åtgärder.

En av dem är att 
avyttra alla tomma 
lokaler.

Ahlaforsskolan är den 
som kommunledningen 
helst vill sälja.

I samband med att Ahlafors 

Fria skola startade tvingades 
den kommunala grundsko-
lan i Alafors att organisera 
om sin verksamhet. Lokal-
behovet minskade och idag 
ryms alla elever i Himlasko-
lan. Alaforsskolan står sedan 

en tid tillbaka nästan helt 
oanvänd.

– Vi har en mindre avdel-
ning med barnomsorg, men 
den ryms på annan plats. Det 
finns helt enkelt inget behov 
av Ahlaforsskolan längre. 

Idag är den bara en stor kost-
nad för kommunen, säger 
kommundirektör, Stig Fre-
driksson.

Det finns fler tomställda 
lokaler. Älvskolan i Älvängen 
är ett annat exempel.

– Den hoppas vi snart 
kunna hyra ut. Vidare har 
vi ett garage i Skepplanda 
som vi också vill avyttra. Det 
behöver inte alltid handla om 
att sälja fastigheterna, utan vi 
kan också tänka oss att hyra 

ut lokalerna, säger Stig Fre-
driksson.

Kommunstyrelsen beslu-
tade enligt förvaltningens 
förslag och uppdraget blir nu 
att avyttra alternativt mini-
mera kostnaderna för samt-
liga kommunala fastigheter 
som inte används.
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Men kommunen hoppas snart kunna sälja skolan


