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NÖDINGE. Ungdomsför-
eningen Löftet – unga 
arrangörer, har på bara 
några år blivit en motor 
i utbudet av kulturar-
rangemang för ungdo-
mar.

På söndag får fören-
ingen mottaga ett av 
kommunens kultursti-
pendier.

– Det är vi värda, 
säger Valmire Huskay, 
15, en av eldsjälarna i 
styrelsen.

Ungdomsföreningen Löftet 
får 8000 kronor i ett arbets-
stipendie för att fortsätta ut-
veckla verksamheter för ung-
domar i Ale. Idag är förening-
en ett aktivt forum för ung-
domar som vill vara med och 
arrangera evenemang. Fes-
tivalborg, Alerocken och 
UKM – ung kultur möts, är 
de tre största arrangemangen 
som Löftet medverkar till.

– Vi är idag mellan 40 – 60 
ungdomar som deltar på olika 
sätt. Det är allt från planering 
till genomförande. Det roli-
gaste är att det är ungdomar 

från hela kommunen som är 
med. Jag har fått många nya 
vänner genom Löftet, säger 
Valmire Huskay som är inne 
på sitt andra år.

Genom föreningen kan 
ungdomar vara med och på-
verka, vilket Valmire tycker är 
bland det viktigaste.

– Det är ju bara vi som vet 
hur vi vill ha det.

Själv är hon aktiv i många 
andra demokratiska forum 
och sitter bland annat som 
ordförande i elevrådet på 
Kyrkbyskolan i Nödinge samt 
som ledamot i ungdomsfull-
mäktige.

– Vi kan påverka i Ale. Även 
om politikerna inte köper alla 
våra idéer, så känner jag att 
de lyssnar. Det är skönt och 
leder det inte till förändringar 

idag så blir det kanske bättre 
imorgon för de som kommer 
efter oss. Därför är det trots 
allt viktigt att vi markerar vad 
som inte är bra, säger Valmi-
re diplomatiskt.

Vad ska ni använda sti-
pendiet till i föreningen?

– Det vet jag inte, men vi 
ska fortsätta föra ut budska-
pet om föreningens existens 
och hur roligt man kan ha 
som medlem. Vi vill bli fler 
som är aktiva, svarar Valmi-
re.

Närmaste arrangemang 
för Löftet är Alerocken och i 
vår väntar ännu ett stort Fes-
tivalborg.

Löftet – en riktigt 
lovande förening
– Tilldelas kulturstipendium om 8000 kronor

Valmire Huskay är en aktiv tjej. Hon spelar handboll i Nödinge SK och ägnar sedan mycket tid 
i ungdomsföreningen Löftet som arrangerar attraktiva kulturevenemang i Ale kommun. På 
söndag får föreningen mottaga ett kulturstipendium om 8000 kronor för sin fortsatta verk-
samhet.

VALMIRE HUSKAY
Ålder: 15
Bor: Nödinge
Skola: Årskurs nio i Kyrkbyskolan.
Uppdrag: Ordförande i elevrådet 
på Kyrkbyskolan och ledamot i sty-
relsen för föreningen Löftet – unga 
arrangörer.

Intressen: Handboll i NSK, arrang-
era saker med Löftet.
Favoritämne: Matte. ”Jag gillar klu-
riga frågor”.
Bäst på julbordet: Julmusten.
Bäst med julen: Klapparna.
Önskeklapp: Snö…

STARTADE KF NÖFF

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

DALÅN. Den bästa jul-
klappen har David 
Olsson redan fått.

Han är en av Ale 
kommuns lyckliga kul-
turstipendiater.

David erhåller 15 000 
kronor för att göra ett 
samlat material av sina 
tre barnskivor.

David Olsson har mycket att 
glädja sig åt just nu. Inte nog 
med att han blev pappa för 
tredje gången för knappt en 
månad sedan, nyligen fick han 
också reda på att han erhållit 
årets kulturstipendium.

– Jag blev glatt överraskad! 
Det här var inget jag hade 
räknat med, men inte desto 
mindre roligt, säger David 
när lokaltidningen träffar 
honom.

Musiken har alltid utgjort 
en stor del av David Ols-

sons liv. Han är ursprungli-
gen från Kalmar, men flytta-
de till Sveriges framsida när 
han skulle studera på musik-
högskolan. Det var under stu-
dietiden i Göteborg som han 
träffade sin blivande hustru, 
Jessica. 2002 byggde de hus 
i natursköna Dalån där de nu 
bor tillsammans med sina tre 
barn.

– Vi trivs utmärkt här på 
landet och att bo nära natu-
ren, säger David.

David arbetar som musik- 
och engelsklärare i Kung-
älv, ett yrkesval han inte har 
behövt ångra.

– Efter gymnasietiden var 
det lärare jag kände att jag 
ville bli. Jag tycker det är både 
stimulerande och roligt. Man 
får så mycket tillbaka av ung-
domarna. Att dessutom kunna 
förena läraryrket med musik 
är kanon, förklarar David.

Att skriva egen musik är 

något som David Olsson har 
gjort under en lång följd av år, 
det är bara innehållet i texter-
na som har varierat.

Låtar som dagböcker
– Låtarna som jag skrev tidi-
gare fungerade som dagböck-
er för mig. Jag var inte så noga 
att nå ut med den musiken till 
andra, barnskivorna som jag 
har producerat på senare år är 
emellertid en annan grej.

David Olsson har gjort tre 
barnskivor, den senaste ”En 
rörig fest” släpptes i våras. De 
två föregångarna bär namnen 
”Lekfull” och ”Hoppa & 
Snurra”. Flera av sångerna på 
de tre plattorna har vuxit fram 
i samspelet med hans barn, 
framförallt den äldsta dottern 
Ebba, fem och ett halvt år, har 
fungerat som inspirationskäl-
la. Skivorna följer hennes ut-
veckling.

– Låtarna växer fram när 
man går hemma med barnen 
och de handlar om vardagliga 
ting, säger David Olsson.

Arbetsstipendiet på 
15 000 kronor ska hjälpa 
David Olsson att förvekliga 

idén om att göra ett samlat 
material av de tre barnski-
vorna.

– Jag vill göra ett arbets-
material som utgår från ski-
vorna och som kan använ-
das i barngrupper. Tanken 
är att utveckla det tillsam-
mans med pedagogisk per-

sonal och barn på någon för-
skola i Ale. Stipendiet blir en 
morot att få förverkligat detta 
projekt inom en snar framtid, 
förhoppningsvis redan under 
nästa år.

Du har redan fått den bästa 
av julklappar, men vad önskar 
du få av tomten på julafton?

– En bra bok. Under loven 
brukar jag nämligen ta tillfäl-
let i akt att läsa mycket, avslu-
tar David Olsson.

DAVID OLSSON
Ålder: 33.
Bor: Dalån.
Yrke: Lärare, musik och engelska.
Familj: Hustrun Jessica, barnen 
Ebba, 5 år, Frida, 2 år, Elbin, 3 veckor, 
samt hunden Ella.
Äter helst: Öländska kroppkakor.
Favoritmusik: Lyssnar på allt. Beat-
les, Springsteen och Bob Dylan till-
hör dock favoriterna.

Ser helst på tv: Tack gode Gud.
Viktigast med julen: Att få vara 
med familjen.
Juryns motivering:
För att på ett lekfullt och begå-
vat sätt fångat barnens perspektiv 
på tillvaron. Genom text och musik 
kommer David Olsson att skapa 
spännande pedagogiska förutsätt-
ningar och möten mellan barn och 
vuxna. 

Lyckan ler mot David Olsson 
– Årets stora kulturstipendiat behöver inte vänta på tomten

5 SNABBA
Köttbullar eller Lutfisk
Vinter eller Sommar
Glögg eller Julmust
Pepparkaka eller Lussekatt
Rock eller Klassiskt

GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale kommuns kulturstipendiat David Olsson ser fram emot julen och att få tillbringa mycket 
tid tillsammans med barnen Ebba, Frida och Elbin.


