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Kulturstipendiaterna för 
2008 utsedda
ALE. Årets kultursti-
pendiater är utsedda.

En förening och tre 
personer får dela på 36 
000 kronor.

Det största stipen-
diet, 15 000 kronor, får 
David Olsson mottaga 
för att göra ett samlat 
material av sina tre 
barnskivor.

Ale kommun delar ut kultur-
stipendierna i samband med 
den årliga julkonserten i Ale 
gymnasium, söndag 7 de-
cember. Tre arbetsstipendi-
er och ett belöningsstipendie 
kommer Utbildnings- och 
kulturnämndens ordförande, 
Monica Samuelsson (s), att 
få överlämna.

Marika Dahlbäck, 21 år 
från Hålanda, får ett arbets-
stipendium på 8000 kronor 
för sina fortsatta studier i 
cello. Marika har som enda 
cellist antagits till en Mas-
terutbildning i Oslo. Redan 
idag spelar hon för en av vår 
tids främsta cellister, Trulls 
Mörk.

Ett annat musikfenomen 
är David Olsson, Dalån, som 
till yrket är musiklärare men 
som också har gjort sig ett 
namn genom sina tre egen-

producerade barnskivor. Nu 
vill David göra ett gemen-
samt material av dessa pro-
duktioner. Detta ska sedan 
användas i barngrupper. Han 
tilldelas därför ett arbetssti-
pendie om 15 000 kronor.

Det tredje arbetsstipendiet 
går till ungdomsföreningen, 
Löftet – unga arrangörer. De 
får 8000 kronor som en sti-
mulans i sitt fortsatta arbete 
att skapa bra evenemang 
för ungdomar av ungdomar. 
Löftet har bland annat varit 
engagerad i Festivalborg och 
UKM-festivalen.

Årets belöningsstipendie 
går till en person som har 
varit med i många år och på 
många olika plan. Inga-Britt 
Carlbom, Älvängen, får 5000 
kronor för sitt outtröttli-
ga engagemang såväl lokalt 
som internationellt. Inga-
Britt har genom Studieför-
bundet Vuxenskolan startat 
många välgörenhetsprojekt i 
bland annat Kenya. På hem-
maplan är hon en starkt bi-
dragande kraft bakom hem-
bygdskulturen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

STORUTFÖRSÄLJNING
AV KLÄDER!

1000-TALS PLAGG

BORTVRÄKES

50-70%
BILLIGARE!

Därför
upp till

Vi finns vid Repslagarmuséet i Älvängen

VI KÖPER UPP KONKURS 
OCH RESTPARTIER 
SAMT EGEN IMPORT

fred 28/11 11 -18
lörd 29/11 10 -15
sön 30/11 10 -15

•HERR
•DAM
•UNGDOM

Bland annat Jackor • Skjortor • Jeans • Wct-byxa • Cardigan • Mysbyxa • Fodrad byxa 
 Tröjor • Koftor • Lee-jeans • Byxor • Kjolar • Jumprar • Streatchjeans 

Klänningar • Tunika • Legging • Blusar • Collegetröjor • Munkjackor • Fodrade jackor
Toppar • Strumpor • Linnen • m m 

Senaste modekläder från Frankrike och England:
Stretchjeans • Toppar • Tunika • Cardigan m.m.

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!
JMS COLLECTION - 0735-70 81 91

Massor av 
vinterplagg!

– David Olsson får 15 000 kronor

David Olsson får ett arbetsstipendie på 15 000 kronor.
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Den 29 november klockan 10-16 
fi rar vi 30-årsjubileum.

Alla som handlarAlla som handlar 
mellan kl. 10-14mellan kl. 10-14 
deltar i utlottningdeltar i utlottning 
med fina priser!med fi na priser!

UnderhållningUnderhållning 
med dans, musik,med dans, musik, 
överraskningaröverraskningar 

mm.mm.

Massor avMassor av 
erbjudanden ierbjudanden i 

våra butiker ochvåra butiker och 
restauranger!restauranger!

Se www.angeredcentrum.se för mer info.


