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För ett hälsosammare liv

Var med och sätt Ale i rörelse
Den gröna årstiden är snart här och det spritter i kroppen. 
Man får spring i benen och blir piggare. Det krävs inte mycket 
för att få positiva effekter och det är aldrig för sent att börja.

30 minuter om dagen för vuxna och 60 minuter för barn. 
Allt på en gång eller uppdelat 10 minuter åt gången.

Vårens Friska Tag-satsning pågår vecka 
17-21och alla alebor är välkomna. 
Du blir piggare, mår bättre och har 
chansen att vinna fi na priser. Fyll i 
aktivitetskort och posta senast 25 maj.

Nya aktivitetskort hämtas på:
 • Vårdcentralerna  och Folktandvården i 
  Bohus, Nödinge, Älvängen och Skepplanda
 • Apoteken i Nödinge och Älvängen.
 • Bibliotek i Surte, Nödinge och Skepplanda
 • ICA Supermarket  Älvängen
 • ICA Kvantum Nödinge

LE KOMMUNA

ALE. En av svensk 
hockeys största profiler 
genom tiderna kommer 
till Ale.

Håkan Loob, vd hos 
de nyblivna svenska 
mästarna Färjestads 
BK, ska föreläsa i två 
omgångar torsdagen 
den 23 april.

På förmiddagen besö-
ker han Ale Golfklubb 
och dess sponsorer, 
därefter utgör han 
dragplåstret på företa-
garkvällen i Ale gymna-
sium.

Håkan Loob, 49, är en av Sve-
riges absolut främsta hock-
eyspelare genom tiderna. 
Efter en fantastisk karriär 
som innefattade SM-guld 
med Färjestad, Stanley Cup-
seger med Calgary Flames 
samt VM- och OS-guld med 
Tre Kronor, råder det ingen 
tvekan om att Loob är en av 
vår tids stora idrottshjältar. I 
onsdags fick han som vd för 
Färjestad vara med om att 
vinna klubbens åttonde mät-
sterskapstitel.

– Pulsen är hög på mat-
cherna. Det är värre att upp-
leva matcherna från sidan än 
som spelare på isen, säger 
Håkan Loob till Alekuriren.

”Från välmeriterad ishock-
eyspelare till företagsledare 
och finansman” är rubriken 
för Håkan Loobs båda före-
läsningar i Ale nästa torsdag. 
På förmiddagen besöker han 
Kungsgården i Alvhem, för 
att möta sponsorer till Ale 
Golfklubb.

– Det är otroligt stort 
att få hit Håkan. Han är en 
mycket duktig föreläsare och 
jag vågar utlova en mycket 
intressant stund, säger Cerry 
Holmgren, den i Ale GK 
som knutit kontakten med 
hockeylegenden.

Senare samma dag 
kommer Håkan Loob att 
delta vid företagarkvällen i 
Ale gymnasium, när Årets 
nyföretagare och Årets före-
tagare ska utses.

– Håkans visit sätter 
naturligtvis extra guldglans 
på kvällen. Vi är glada över 
att få hit honom och han har 
säkert ett och annat att delge 
våra företagare, säger kom-
munens näringslivschef Jerry 
Brattåsen.

Vad har åhörarna att 
förvänta sig?

– Jag kommer att blanda 
och ge. Ledarskap, teambuil-
ding och naturligtvis lite per-
sonlig bakgrund är ämnen 
som jag tänker beröra. Jag 
kommer att prata om hur 
Färjestads BK har växt från 
en idrottsklubb till ett med-
elstort företag, säger Håkan 
Loob.

Är det stor skillnad från 
din egen aktiva tid i klub-
ben?

– Det är skillnad som natt 
och dag. Tid betyder utveck-
ling och så har det verkli-
gen varit i fallet Färjestad. 
Föreningen har upplevt en 
enorm resa under de sista 
tio åren, bland annat med 
den nya arenan som givit oss 
stora affärsmöjligheter. Även 
ishockeyn som produkt har 
utvecklats.

Hur upplever du din roll 

som vd?
– Den är spännande, men 

samtidigt väldigt krävande. 
Organisationen växer och vi 
har många anställda.

Efter onsdagskvällens gul-
djubel i Löfbergs Lila Arena 
kan vi ana att det mesta är 
uppåt i Färjestads BK.

Hockeylegend 
kommer till Ale
– Företagskväll med Håkan Loob
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Håkan Loob, vd i Färjestads BK, kommer till Ale kommun 
och föreläser torsdagen den 23 april.

HÅKAN LOOB
Håkan Loob, född i Visby på Gotland, 
hockeylegend och är sedan 2008 vd 
i Färjestads BK.
Loob är en av Sveriges absolut bästa 
ishockeyspelare genom tiderna och 
har som ende svensk gjort 50 mål 
eller fler i NHL under en och samma 
säsong. Loob har även ett mycket 
svårslaget rekord i Elitserien från 

säsongen 1982/1983 då han gjorde 
otroliga 76 poäng (42 mål, 34 assist) 
på 36 matcher i grundserien.
Loob har vunnit nästan allt som går 
att vinna, SM-guld (1981 med Fär-
jestads BK, VM-guld (1987 och 1991), 
OS-guld (1994) och Stanley Cup (1989 
med Calgary Flames. Det enda han 
saknar är ett Canada Cup-guld.

Avgångselever på estetiska programmet, 
Ale gymnasium ger

Tiggarens opera

Teatern, Ale gymnasium
Lör 9 maj, kl 19
Bilj (förköp): 40 kr, ungd 20 kr,
säljes på Ale bibliotek 0303-33 02 16

Info om övriga föreställningar: 0704-32 06 17

Commédia med 
nutida musik, 
serverat med 
dödligt allvar, 
tragikomisk udd 
och mycket skratt!

NÖDINGE. Docktea-
tern Tittut ger: När jag 
var liten - nästan alltid 
glad.

Den något annorlunda 
berättarformen visas i 
Ale gymnasium lördag 
25 april.

Det lär bli ett sant 
nöje för barn mellan 2 
och 6 år.

Föreställningen handlar 
om Micke och hans kompis 
Peter som tycker om att leka 
mamma-pappa-barn, men 
ingen vill vara pappa. Då 

kommer de på att ingen
behöver pappa, de kan vara 
mammor båda två. Men just 
den dagen hade bråkige Roffe 
smygit på Micke och Peter 
och allt får en helt oväntad 
vändning, när det man först 
tror ska bli riktigt läskigt, is-
tället blir något fint och ovän-
tat.

Berättarformen bygger 
på huvudfotingdockor och 
bjuder publiken på stor un-
derhållning. Christer Dahl 
är författare bakom verket.
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Det vankas dockteater i Ale
– När jag var liten – nästan alltid glad 

Dockteater i Ale gymnasiums tv-studio. lördag 25 april.


