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NÖDINGE. Nypremiären 
av ”Knutar & Stickor” 
togs emot med jubel 
och applåder.

Ale Teatersällskaps 
klassiska fars är 
invecklad men samti-
digt underhållande.

Det var många knutar 
att lösa upp och det 
klarade teatergänget 
med bravur.

För ovanlighetens skull bjöd 
Ale Teatersällskap in till pre-
miär i Ale gymnasium. Av 
tradition brukar annars den 
första föreställningen äga 
rum i Skepplanda bygdegård, 
men på grund av att den loka-
len var dubbelbokad fick det 
bli Nödinge istället.

– Problemet är att vi har 
övat i Skepplanda bygde-

gård hela tiden och inte fått 
chansen att repa i gymnasiet, 
säger Tina Friis Hallberg.

Farhågorna om att det 
skulle medföra extra pre-
miärnerver hos aktörerna 
besannades emellertid inte. 
Som alltid serverade ATS ett 
oklanderligt arrangemang 
från första till sista stund. 
Numera andas det alltid kva-
litet när de proffsiga amatö-
rerna i teatersällskapet står 
på scen.

Knutar & Stickor hade sin 
urpremiär 1995. Nu har den 
återuppstått i ny tappning. 
Det är en fars över två akter 
som utspelar sig i 40-tals-
miljö. Publiken får sannerli-
gen vara alert för att hänga 
med i alla invecklade kärleks-
historier, som till slut ska få 
sitt samband och sin förkla-

ring. Vidare bjuds det en del 
musik som definitivt lyfter 
föreställningen.

Ale Teatersällskap låter 
tillägna denna uppsättning 
sin nyligen bortgångne vän, 
Börje Johansson, som 
varit med och skrivit manu-
set tillsammans med Tina 
Friis Hallberg och Christel 
Olsson-Lindstrand. Tom-
rummet efter Börje är stort, 
men de underfundiga texter 
och den musik som den 
kvicktänkte och humoristiske 
allkonstnären skapade under 
sin tid på jorden kommer 
alltid att leva kvar.

Ale Teatersällskap löstte upp många knutare upp många knutar
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Adolf Jönsson (Mathias Hjelm) blir upp över öronen förälskad i Beata Virkén (Anna Oscars-
son).

Knutar & Stickor bjuder på många goda skratt. Här är det symöte och samtal mellan Amalia Virkén (Cecilia Alfredsson), Pia 
Carlsson (Gun-Britt Antonsson) och Maria Mortén (Liselott Norberg).

Augusta Jönsson (Ulla-Britt Sandgren) tillsammans med 
bröderna Månsson, Carl (Jan-Erik Alfredsson) och Måns 
(Börje Olofsson).
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LILLA EDET. På en 
presskonferens i tors-
dags presenterade 
kommunledningen 
resultatet av den 
drogvaneundersökning 
som gjorts bland kom-
munens högstadiee-
lever.

Det är tredje gången 
som den här under-
sökningen genomförs, 
tidigare var 2002 och 
2005.

– Det som oroar är 
att de som dricker 
alkohol dricker mer, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).
Mycket av det som presen-

teras i drogvaneundersök-
ningen, som genomförts 
av Splitvision Research, är 
positiv läsning för besluts-
fattarna i Lilla Edets 
kommun. Bland annat 
det faktum att 92 procent 
av avgångseleverna trivs i 
skolan.

– Det tycker jag är oer-
hört glädjande, säger oppo-
sitionsrådet Madeleine 
Dahlgren (S).

För första gången fanns 
elever från årskurs sju och åtta 
med i undersökningen, men 
resultatet baseras enbart på 
svaren från avgångseleverna. 
Sex fokusgrupper från res-
pektive högstadieskola 
(Tingbergsskolan, Fuxer-

naskolan och Strömskolan) 
har ingått i undersökningen, 
tre kill- och tre tjejgrupper. 
Svarsfrekvensen var så pass 
god som 85 procent.

– En reflektion som gjor-
des var att ungdomarna som 
deltog i fokusgrupperna var 
väldigt pålästa och samhälls-
medvetna, säger Madeleine 
Dahlgren.

Konstateras kan att det 
är färre ungdomar än tidi-
gare som dricker alkohol. 
Däremot visar resultatet att 
de ungdomar som dricker 
också dricker mer.

– Det är en oroande 
utveckling. När man hör att 
det finns sjundeklassare som 
dricker alkohol en eller flera 

gånger i veckan, då gör det 
ont i magen, säger Bjarne 
Färjhage och tillägger:

– Upprörande är att det i 
många fall är föräldrar som 
köper ut till sina tonåringar.

När det gäller ungdo-
marnas narkotikabruk är det 
enligt undersökningen i nivå 
med övriga landet.

– Det sker ett omfattande 
drogförebyggande arbete i 
våra skolor och det tänker vi 
fortsätta med. Nu får folk-
hälsoutskottet analysera och 
reflektera över resultatet i 
undersökningen och se om 
det är något nytt som ska till-
föras ANT-arbetet, avslutar 
Madeleine Dahlgren.

JONAS ANDERSSON

Ungdomars alkoholvanor kartlagda


