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Särskolan Tel 33 00 87

Samtlilga elever börjar kl 08.20 och slutar kl 10.00. Ingen mat serveras. De elever som 

har skolskjuts hämtas enligt överenskommelse mellan föräldrar och Ale taxi. Tidigare 

busskort gäller till och med den 15 september. Eleverna får nya busskort i samband 

med skolstarten. Elever på Surteskolan och Himlaskolan följer skolornas tider.

Bohus och Surte
Bohusskolan Skolår F–6 skolstartsfest kl 08.30. 

Tel 33 01 35 Skolår 7–9 samling i aulan för upprop enligt följande tider

Surteskolan Tel 33 01 50

Samling samtliga elever på skolgården kl 09.00 (vid regn i idrottshallen), slut kl 11.00.

Nödinge Tel  33 01 91

Nödingeskolan Förskoleklass–skolår 1 kl 08.30, skolår 2–5 kl 08.00, slut kl 10.00.

Kyrkbyskolan Skolår 6–9 kl 08.00, slut kl 10.00.

Nol och Alafors
Aleskolan Samtliga elever börjar kl 08.15, slut kl 10.15.

Tel 33 07 99

Himlaskolan Samtliga elever börjar kl 08.30, slut kl 10.15.

Tel 33 03 69

Nolskolan Skolår F–5 kl 09.00, slut kl 10.15.

Tel 33 04 40

Älvängen Tel 33 04 47

Aroseniusskolan Skolår 7–9 kl 08.25–10.30.

Madenskolan Skolår 3–6 kl 08.15–10.30.

Älvängenskolan Förskoleklass kl 09.00–10.00, skolår 1 kl 09.00–10.30 

   och skolår 2 kl 08.20–10.30.

Skepplanda Tel 33 04 97

Alboskolan Skolår 4–6 kl 08.00–10.45.

Garnvindeskolan Förskoleklass och skolår 1–3, kl 08.00–10.45.

Skollunch serveras inte på uppropsdagen. Eventuell inflyttning eller utflyttning 

anmäls snarast till rektorsexpeditionen. 

Skolskjutsar för grundskolan
Busstider på morgonen enligt ordinarie tidtabell. Hemresa i anslutning till skol-

tiden. Busskort för förra läsåret gäller till den 15 september. Nya skolskjutsberät-

tigade elever åker utan busskort på uppropsdagen. 

Avgångstider för taxi är samma som föregående skolår om inte annat medde-

lats i särskilt utskick. 

Frågor om skolskjutsar besvaras av respektive skolexpedition eller av barn- och 

ungdomsförvaltningen på tel 33 00 92 eller 33 06 50.

Ale gymnasium
Årskurs 1 Teatern kl 10.00. Slut kl 13.00.

Årskurs 2 och 3 Idrottshallen kl 11.30. Slut kl 14.00.

Tel 0303 33 09 54, 33 00 69

Skollunch serveras för årskurs 1. Mer information på www.alegymnasium.ale.se

Skolkort för gymnasieelever som inte går på Ale gymnasium
Föregående läsårs skolkort gäller från skolstart till den 15 september. Mer infor-

mation om skolkort på www.ale.se/utbildning och kultur.

Elever på kommunal gymnasieskola eller friskola inom Göteborgsregionen 

från skolkort på den skola de går på (Göteborgsregionen: kommunerna Ale, Gö-

teborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, 

Tjörn, Öckerö, Alingsås och Lilla Edet).

Elever på gymnasieskola utanför Göteborgsregionen ska kontakta Marie An-

dersson Jigfelt på Ale gymnasium, tel 0303 33 03 69. 

Elever som har inackorderingstillägg kan inte få skolkort. Tänk på att inackor-
deringstillägg måste sökas varje nytt läsår. Blankett på www.ale.se/utbildning.

Skolstart 19 augusti

www.ale.se

Bidragsansökan
Stödföreningen Vaken sammanträder tisdag 1 september.

Föreningslivet i Ale kan ansöka om medel 
ur fonden senast måndag 30 augusti.

Syftet är att bidra till att nya aktiviteter för barn 
och unga skapas i Ale kommun.
Prioriterad målgrupp är flickor.

Sänd din ansökan till: 
Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen. 

Mer information och ansökningshandlingar 
hittar du på www.vakna.ale.se

GÖTEBORG. Kortfilmen 
Love, med manus och 
regi av David Färdmar, 
har som enda nordiska 
film blivit uttagen för 
tävlan i Iris Prize Film 
Festival i Storbritan-
nien. 

Festivalen, som är 
den största interna-
tionella prisfestivalen 
för queer-filmer, hålls i 
Cardiff, Wales i oktober. 

Love är nominerad 
till bästa kortfilm och 
tävlar om prissum-
man £25.000 samt en 
inbjudan att regissera 
nästa kortfilm i Stor-
britannien.

Efter framgångarna på Out 
Takes Film Festival på Nya 
Zeeland i juni har Love nu 
även blivit uttagen till Queer 
Lisboa 13 Film Festival i Por-
tugal i september där den no-
minerats till bästa kortfilm. I 
september visas den även på 
Skeive Filmer - Oslo Gay & 
Lesbian Film Festival och 
The GFest - gayWise LGBT 
Arts Festival i London i no-
vember.

Filmen är en samproduk-
tion mellan Roland Hörna 
Film och GötaFilm och

spelades in i Göteborg 
sommaren 2007. Filmen 
hade festivalpremiär i Sveri-
ge våren 2008 och har sedan 
dess visats och prisats på 
flertalet filmfestivaler runt 
om i Sverige. Bland annat 
vann huvudrollsinnehava-
ren Adam Lundgren pris för 
Bästa Manliga Skådespela-
re på SFV-festivalen i Stock-
holm. Filmen vann även He-
dersomnämnande på Jönkö-
ping Filmfestival.

Love är baserad på en sann 
historia och handlar om den 
22-årige killen Love. Ikväll 
har han bestämt sig. Han skall 
våga bejaka sin tidigare för-
trängda sexualitet och bege 
sig till en gayklubb. När han 
väl kommer dit sviker modet 
och han vankar istället hemåt 
i den ljuva sommarnatten.

På vägen möter han den 
några år äldre Sebastian och 
Loves nyfikenhet gör att han 
tar steget och följer med Se-
bastian hem. Men det som 
börjar som en öm och kär-
leksfull lek övergår snart i ett 
våldsamt allvar ...

Adam Lundgren från Skepplanda spelar huvudrollen i kortfilmen Love som rosas världen 
runt. Manus och regi står en annan tidigare alebo för, David Färdmar.

Fortsatta framgångar 
för Alefilmare

David Färdmars film Love är 
nominerad till en aktad film-
festival i Storbritanien.

GÖTEBORG. En är skå-
despelare under utbild-
ning.

En är färdigutbildad 
regissör, manusförfat-
tare och filmmakare.

Båda är från Skepp-
landa och nyligen pri-
sade för sina insater i 
kortfilmen "Love".

Adam Lundgren och David
Färdmar är båda uppväxta i 
Ale kommun, Skepplanda res-
pektive Färdsle. Gemensamt 
delar de intresset för film och 
teater. De tillhör förvisso två 
olika generationer, men deras 
vägar har korsats. David driver 
tillsammans med tre andra fri-
lansande filmmakare företaget 
Rolands Hörna. De ägnar sig 
främst åt casting (rollbesätt-
ning), men strävar efter att få 
leda fler filmproduktioner – 
helst helt egna.

–Det är en svår bransch att 
slå sig fram i. Vi har ändå lyck-
ats bra. När det gäller rollbe-
sättning har vi skaffat oss ett 
namn och har redan utfört flera 
stora uppdrag för Sveriges Te-
levision och andra stora pro-
duktionsbolag, berättar David 
och nämner titlar som Storm, 
Snapphanar, Ciao Bella och nu 
senast 183 dagar.

I jobbet som rollbesätta-
re kom han för första gången i 
kontakt med Adam Lundgren, 
då elev i Ale gymnasium. Han 
sökte till en inspelning som vi 
castade, men Adam fick kalla 
handen.

– Han lyckades inte jätte-
bra på första provfilmningen, 
men jag såg att det fanns något 
extra. Då förstod jag inte rik-
tigt vad det var, men när jag 
fick uppdraget att rollbesät-
ta även långfilmen Storm ville 
jag se honom igen. Den gången 
kändes det bättre och jag fick 
in Adam i serien. Sen dess har 
han utvecklats enormt, berät-
tar David.

I tv-serien ”Snapphanar” 
hade Adam sin hittills största 
roll. Överhuvudtaget var 2006 
ett stort år för Skepplandas he-
taste skådis. Han medverkade i 
totalt sex produktioner.

Ute i kylan
– Det var väldigt kul, men det 
fick jag igen förra året. Då var 
jag ute i kylan rejält och förut-
om insatsen i Love blev det inte 
så många inspelningar. Jag fick 
ta ett lagerjobb och känna på 
vardagslivet. Det är nyttigt att 
det inte alltid rullar på, säger 
Adam och medger att den rätta 
bilden av skådespelaryrket inte 
är någon skönmålning.

– Det är tufft. Du behöver 
ha många järn i elden för att 
kunna försörja dig. Att välja 
mellan film och teater är nog 
inte aktuellt. Du måste ta alla 
roller som du erbjuds.

I somras tillfrågades han 
om rollen som ”Love” i David 
Färdmars första egna filmpro-
duktion. Eftersom projektet 
saknade finansiering krävdes 
det mer lust än vanligt för att 
anta utmaningen och huvud-
rollen.

Allvarligt budskap
– Det var inget svårt beslut. 
Jag läste manuset och tyckte 
det var ett allvarligt budskap 
som försökte förmedlas. David 
har hjälpt mig mycket och jag 
ville gärna prova att jobba ihop 
med honom som regissör, be-
rättar Adam.

Filmen som ger en bild av 
sexuella övergrepp på män 
innehåller en mycket brutal 
scen, där skådespelarna sätts 
på allvarliga prov.

– Scenen med övergreppet, 
ser och verkade jobbigare än 
vad den var. Inspelningen gick 
väldigt bra, men det handlar 
om förtroende mellan oss skå-
despelare och människorna 
bakom kamerorna.

Filmen fick ett erkännande 
i samband med Svenska Film- 
och videofestivalen, där den 
vann tredjepris i den öppna 
klassen för icke-kommersiella 
filmare. Framgången har gett 
filmmakare, David Färdmar, 
smak på mera.

– Självklart är jag sugen på 
att göra fler filmer efter det 
här.

bination med 
en stor por-
tion humor. Jag 
jobbar just nu 
med en roman-
tisk komedi, en 
novellfilm, som 
är som gjord för 
Adam. Återstår 
att se om någon 
vill finansiera 
den. Jag kan ju 
inte utgå från 
att alla alltid 
ska ställa upp 
gratis.

Att Aleku-
riren har träf-
fat två tidiga-
re alebor som 
just nu lever 
sina drömmars 
dröm råder det 
ingen tvekan 
om.

Är det ett liv eller ett yrke 
att jobba med film och skå-
despeleri?

– För mig är det ett liv. Det 
började som en hobby som 
övergick till ett betalt arbete. 
Engagemanget gör att det blir 
svårt att släppa taget även om 
klockan passerat arbetstidens 
normala utgång, svarar David 
medan den yngre Adam ännu 
inte har bestämt sig.

– Jag vet inte. Jag har inte 
haft någon så stor roll att jag 
inte har kunnat släppa det när 
kameran stängts av. Men visst 
är det ett jobb där du stän-
digt söker inspiration och iakt-
tar mycket runt omkring dig – 
fast jag lever inte i mina roller. 
Privat är jag Adam.

Båda har precis varit på av-

av rollerna.
– Den sänds i sex timslånga 

avsnitt med start i höst. I en av 
huvudrollerna kan aleborna se 
Sasha Becker, även hon en gång 
elev i Ale gymnasium.

För Rolands Hörna och de 
fyra frilansande filmmakar-
na väntar arbete med deras 
första helt egna filmprodukton 
som fått extern finansiering via 
bidrag från Svensk Filmindu-
stri, Film i Väst och Sveriges 
Television.

– Det är ett relationsdrama 
som en av hörnans medarbeta-
re, Joen Windahl, har skrivit. 
Novellfilmen, Tennis är livet, 
ska visas på Göteborgs Film-
festival januari 2009, berättar 
David Färdmar som har ut-
setts till producent tillsammans 
med Frida Hallberg på Rolands 
Hörna.

Nya framgångar i januari då 
månne?

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ADAM LUNDGREN

Ålder: 22
Bor: Lägenhet i Göteborg men stu-
derar nu i Skara.
Uppväxt: Skepplanda.
Utbildning: Estetiska programmet 
i Ale gymnasium, läser nu en yrkes-

Annan dröm: ”När jag var liten 
drömde jag om att bli hockeproffs, 
men det blir jag nog inte…”
Svensk favoritskådis: ”Jag har 
tyvärr ingen.”
Svensk favoritfilm: ”Lust och 

DAVID FÄRDMAR
Ålder: 36
Bor: Lägenhet i Göteborg.
Uppväxt: Färdsle norr om Skepp-
landa.
Yrke: Egen företagare inom manus, 
regi och rollbesättning.
Yrkesdröm: ”Att få jobba som 

Om ungdomar med skådespelar-
drömmar: ”Skicka in en presenta-
tion med bild, ibland har man tur.”
Svensk favoritskådis: Magnus
Krepper
Svensk favoritfilm: Storm.
David om Adam: ”Han gör allt rätt 

Prisbelönta filmare från Skepplanda

Adam Lundgren och David Färdmar på Rolands Hörna.

Faksimil Alekuriren vecka 13, 
2008.


