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Madeleine, Lotta och Yvonne är den trio som i tisdags slog 
upp dörrarna till Salong Jessie i Älvängen. 

– Jag fick ett tips om att stället var till salu. Jag har ar-
betat som frisör sedan 1997 och att få driva en egen salong 
har länge varit en dröm. Det känns fantastiskt roligt, säger 
Yvonne Karlsson som står för verksamheten och hyr ut 
stolar till sina två kompanjoner.

Salongen har fått en rejäl ansiktslyftning, ny interiör och 
modern design.

– Läget, mitt i centrala Älvängen, är perfekt. Det är en 
mysig salong som nu får en ökad tillgänglighet för kunder-
na. Vi kommer att erbjuda allt från klippning och färgning till 
löshår och öronhål, avslutar Yvonne Karlsson.

Ny ägare till Salong Jessie

Lilla Edet är inte längre 
intresserad att teckna nytt 
avtal med Migrationsverket 
om mottagande av ensam-
kommande flyktingbarn. 
Orsaken är att den huma-
nitära verksamhet som 
Lilla Edet hittills bedrivit 
kritiseras av generaldirek-
tören i Migrationsverket 
och benämns ”simpelt och 
futtigt”. 

– Lilla Edet vill inte ha 
den sortens avtalsparter, 
säger kommunstyrelsens 
ordförande Bjarne Färj-
hage (C).

Bakgrunden är att Mig-
rationsverket tidigare drev 
ett ungdomsboende för 
flyktingbarn i Lilla Edet, 
men beslutade sig för att 
inte driva det vidare. Kom-
munen erbjöds att ta över 
verksamheten, men Migra-
tionsverket var inte beredd 
att betala tillräcklig ersätt-
ning. Då beslutade Lilla 
Edets kommun att avstå från 
övertagandet. Kommunen 
har dock fortfarande vårdan-
svaret för två av ungdomarna 
som bodde där.

I december 2007 skrev 
Lilla Edets kommun ett avtal 
med Migrationsverket om 
fem platser för placering på 
det gemensamägda bolaget 
Grynings ungdomsboende i 
Alingsås. Avtalet innehåller 
dels en schablonersättning 
samt ersättning för merpar-
ten av placeringskostnaden. 
Schablonersättning har 

utgått för 2007 och 2008, 
men inte för 2009 trots att 
barnen fortfarande är kvar i 
ungdomsboendet. 

– Det har inte varit en 
”lönande” verksamhet utan 
den har bedrivits av humani-
tära skäl, säger Färjhage och 
avslutar:

– När generaldirektören 
i Migrationsverket, Dan 
Eliasson, kallar vårt huma-
nitära engagemang ”simpelt 
och futtigt” blir jag ledsen 
och upprörd. Med sådana 
samarbetsparter försvinner 
tilltron till Migrationsverket 
som avtalspart och Lilla 
Edet är då inte längre intres-
serade att teckna nytt avtal.
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Det blev en kanonstart för 
premiären av Repslagar-
museets Musik-Café förra 
lördagen. Först att äntra 
scenen var Götes Sväng-
Gäng, som verkligen gör 
skäl för namnet, och efter 
pausen var det Desto Lind-
ströms tur.

En härlig kväll med 
musik och sång som spände 
över ett helt sekel, minst. 
Götes SvängGängs här-
liga blandning av svensk, 
finsk och grekisk musik, 
inklusive skedsolo. Efter 
pausen tog kultförklarade 
Göteborgsbandet Desto 
Lindström sig ord och ton. 
Egna låtar med under-
fundiga texter och mycket 
humor.

– Vi kommer att ha 
Musik-Café två gånger till 

under hösten, säger musei-
chefen Börje Johansson 
som tillsammans med 
KCGr-produktion håller 
i arrangemanget. Och till 
våren blir det fler.

Nästa Musik-Café blir 
lördagen den 24 oktober 
med Smågodis av och med 
skådespelerskan Agneta 
Danielson och Jane Pet-
tersson.

Agneta Danielson mest 
känd som Alfhild, en av 
Kurtans tanter, och som 
Marianne i TV-serien 
Svenska hjärtan.

Och den 5 december 
kommer Kardborrbandet 
från Uddevalla med ett 
julinspirerat program med 
allsång utlovas.
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Inget nytt avtal

Bjarne Färjhage (C), kom-
munstyrelsens ordförande i 
Lilla Edets kommun.

Svängigt Musik-Café 
på Repslagarmuseet

Gruppen Desto Lindström underhöll Repslagarmuseets 
Musik-Café förra helgen.

ALAFORS. Biljettförsäljningen 
till Oktoberfestivalen i Furu-
lundsparken nästa lördag är i 
full gång.

– Det ska bli fantastiskt roligt 
och förhoppningsvis kommer 
det mycket folk. Vår ambition 
är att göra detta till en tradition, 
säger Christer ”Cralle” Sund-
berg från Ahlafors Bryggerier, 
som står bakom arrangemanget 
tillsammans med Ahlafors IF 
och Gothenburg Beer Trading.

Rikard Gustafson, känd 
nöjesprofil från Göteborg, 
kommer att agera konferencier 

under kvällen, leda karaoken 
och presentera de artister som 
gästar Furulund.

– Det blir fullt ös från första 
stund. Vi kommer att duka upp 
långbord på rotundan, dekorera 
parken med flaggspel och annat 
som hör hemma på en Okto-
berfestival, säger ”Cralle” och 
tillägger:

– Vi har dessutom tagit fram 
ett särskilt Oktoberöl, just för 
denna tillställning. Hoppas att 
det ska falla besökarna i smaken.

JONAS ANDERSSON

Rustar för Oktoberfestival
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Det vill vi fi ra! hjärtat
1 oktober öppnar vi 

en ny vårdcentral i Nol 
Välkommen!

allemans h‰lsan
Valet är ditt

Allemanshälsan
med 9 vårdcentraler 

i Göteborg med omnejd 
har specialkompetenser 

inom:

Allmänmedicin

Magtarmsjukdomnar

Invärtesmedicin • Hjärtmedicin

Diabetologi • Lungmedicin

Gynekologi • Urologi

Infektion • Psykiatri

Valet är ditt


