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Knalle-
marknad
på Ale Torg
Fredagen den 6 mars kl 10-15

ICA Kvantum | McDonald’s | Lindex | Klippstudion | DjurMagazinet
Dressman | Blomsterriket | Alfabet | Ale Tips & Tobak | Svenheimers konditori 
Hälsoteket | Svensk Fastighetsförmedling Handelsbanken
Nols Färg | Aktuell Optik | Restaurang Balance | Lidl Backa Fisk
Xlnt | Systembolaget | Sportringen | Drömhuset | Pizzeria Bella Mia
Apoteket | Klockmaster | Smycka | Ananda Thai | Hemtex Kick’s | Limit
Alfredssons Trafi kskola | Nordea | Ale Solotek | M2 | www.aletorg.se

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder 

Välkommen
till en

riktigt skön
knallemarknad
nu på fredag!

Välkommen!Välkommen!

den första
fredagen varje månad!

Du vet väl att det alltid är knallemarknad

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15
ICA Kvantum har öppet 8-22 alla dagar
Sportringen, Ale Tips & Tobak, Hemtex, Limit, Lindex, Klippstudion, Blomsterriket 
DjurMagazinet, Drömhuset, KICKS, Lidl 10-17, Pizzeria Bella Mia 12-21 
Ananda Thai Take away 12-20 och McDonald’s 10-24

Vi har
också 

öppet på 
söndagar
kl 11-15!

SURTE. En jazzklubb i 
glashyttan?

En revolutionerande 
idé eller bara ett tecken 
på desperation.

I vår får vi svaret.

Två jazzkvällar är inplane-
rade i den för tillfället tomma 
glashyttan på Glasbruksmu-
seet i Surte. Den första äger 
rum redan nu på söndag. 
Kulturverket har av en liten 
idé skapat ett spännande kul-
turprogram i jazzens tecken.

– Skälen är flera. Ett av 
dem är att vi ogärna ser att vi 
har tomma lokaler utan verk-
samhet i, ett annat är att jazz-
musiken måste få en plats i 
Ales kulturliv, säger Michael 
Svensson, kulturchef i Ale.

Pianopedagog, Teresa 
Indebetou, ansvarar för 
scenprogrammet under 
dessa två jazzkvällar. Först ut 
är Paula Kaltenbach Quartet 
som bjuder på ett mustigt och 
smakrikt jazzprogram med 
favoriter ur Monica Zet-
terlunds sångskatt. Teresa 
Indebetou är en av de fyra 
medverkande musikerna.

– Det finns få jazzscener 

i regionen så därför tror jag 
ganska hårt på den här idén. 
På sikt bör vi kunna locka 
hit även göteborgare, säger 
Teresa som också gillar att 
arrangemanget sammanfal-
ler med den internationella 
kvinnodagen.

– Vi spelar en lättlyssnad 
jazz som egentligen bör passa 
alla.

Enligt Teresa är jazzmusi-
ken på väg tillbaka och är det 
någonstans den hör hemma 
så är det i lokaler som redan 
omges av kulturhistoria.

– Det är när musiken 
möter en annan kultur som 
det blir riktigt spännande, 
säger kapellmästare Teresa 
Indebetou och tittar ut mot 
en av Ales största industrihis-
torier – Glasbruket i Surte.

Nästa evenemang sker i 
vår, 26 april, och presenterar 
då några av Ales egna jazz-
fantomer.

– Faktum är att vi har 
några riktiga ess. Gunnar 
Lindgren på saxofon är en, 
Michael Björck på gitarr 
är en annan. Inte sagt att vi 
lyckas få hit dem, men vi har 
många duktiga jazzmusiker, 

säger Michael Svensson.
Det långsiktiga målet är 

att skapa en permanent jazz-
klubb i glashyttan som kanske 
erbjuder evenemang en gång 
i månaden. Museichef Börje 
Johansson har stora planer.

– På sikt kanske vi kan bilda 
en äkta jazzklubb som kräver 
medlemskap som entré. Då 
blir vi ett slutet sällskap och 
då kan arrangemangen ta ut 
svängarna lite mer. Om vi 
ska skapa en riktig jazzat-
mosfär krävs det både mat 
och dryck i salongen. Det 
ska vara familjärt och varmt, 
säger han.

Till söndagens arrange-
mang har kulturverket också 
jobbat med inredningen.

– Vår konsulent, Ewa 
Ljung, ansvarar för utsmyck-
ningen men det blir en del 
textil för att rummet inte 
ska upplevas kallt, berättar 
Michael Svensson. 

Premiär för jazz 
i glashyttan
– Ett desperat försök eller en revolutionerande idé?

Teresa Indebetou är kapellmästare för två jazzkvällar i glashyttan i Surte. Försöket ska 
sedan utvärderas och slår det väl ut har vi kanske en jazzklubb permanent i hyttan.
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Den 25 februari höll Aktiva 
Seniorer sin förenings-
stämma. Per-Rune Anders-
son valdes att leda dagens 
föhandlingar och Eivor Her-
mansson att föra protokoll. 

Full ansvarsfrihet bevilja-
des för styrelsen. Medlemsav-
giften bestämdes oförändrad 
till 100 kronor. Två nya leda-
möter invaldes i styrelsen. 
För år 2009 består Aktiva 
Seniorers styrelse av följande: 
Ordförande: Sture Mag-
nusson. Vice ordförande: 
Yvonne Lindell. Kassör: 
Barbro Siberg. Sekrete-
rare: Eivor Hermansson. 
Ledamöter: Leif Isaksson, 
Ulf Lundqvist och Marita 
Olsson. 

Per-Rune ledde mötet 

snabbt och effektivt. Han och 
Eivor tackades med blommor 
för väl utfört arbete.

Lindomestolar har många 
hört talas om. Mindre omta-
lade är nog PRO-gruppen 
Lindomestollarna, som stod 
för dagens underhållning. 
Till melodier av kända Ever-
greens fick vi ta del av deras 
kabaré Happy Day. Inslagen 
var muntra och skratten 
många. Aktörerna bjöd verk-
ligen på sig själva denna dag. 
Även vår käre Evert Taube 
blev hyllad i ett vispotpurri 
framfört på munspel. Tiden 
går fort när man har roligt 
och det hade verkligen dessa 
glada, härliga Lindomestollar 
sett till att vi haft denna dag.

Efter kaffetåren den 

goda följde information och 
avtackningar. Insamlingen 
till Barncancerfonden gav 
i januari 2 271 kronor. Leif 
Isaksson tar över arbetet med 
hemsidan.

Eivor, Laila och Mona i 
valberedningen fick blom-
mor för sitt goda arbete där. 
Blommor fick även Ann-
Marie A och Ann-Marie L 
för åtta år i kaffekommittén. 
Birgitta Bergström förä-
rades tulpaner för nedlagt 
arbete i programgruppen.

Apropå kronprinsessans 
förlovning hade även Stures 
avslutningshistoria fått kung-
lig ”touch”. En ordförande ”i 
tiden” kan man säga.

Inga Isaksson

Föreningsstämma hos Aktiva Seniorer


