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LE KOMMUNA

Biljetter - Nödinge Bibliotek. Vuxna/ungdomar - 100/60 kr
Musik: Johan Andrén och Tobias Bengtsson. Producent: Peter Örtwall. Regi: Patrik Lekman

Göteborg

Scandinavium

27-27 november

Goes 80’s

Arrangör

031-701 48 60
www.bestseller.se
www.onstage.se

Mediapartner

Johnny Logan [Irland]     Taylor Dayne [USA] Tommy Nilsson
Suzzie Tapper     Peter Johansson     Jessica Andersson     Lasse Karlsson

Se supershowen OnStage!
I år sätter vi upp en spektakulär show i 80-talets tecken.

Välj mellan trerätters supé, gourméttallrik eller enbart 
showbiljetter. Läs mer på vår hemsida: w w w.ons tage . se

E l le r  boka showbi l je t ter  d i rekt  på  t i cnet . se

0771-70 70 70

SURTE. I tisdags höll 
Surte-Bohus Biblio-
teks- och kulturfören-
ing årsmöte.

Ett 65-tal medlem-
mar mötte upp i Surte 
kulturhus.

Mötesförhandling-
arna avklarades i rask 
takt och därefter blev 
det underhållning med 
Magnus Ekman och 
hans vänner.

Det tog dryga tio minuter, 
sedan var samtliga punkter 
på dagordningen avhandlade. 
Valen till de olika styrelsebe-
fattningarna kunde klubbas 
utan synpunkter från åhörar-
na. Doris Hellman fick förny-
at förtroende att svinga ord-
förandeklubban, vilket hon 
har gjort sedan starten för 14 
år sedan.

– Det är inte klokt vad 
tiden springer iväg. Jag 
hoppas verkligen att någon 
annan är beredd att ta över 
ansvaret snart, säger Doris 
till lokaltidningen.

Styrelsen för komman-
de verksamhetsår fick föl-
jande utseende: Ordförande: 
Doris Hellman. Sekreterare: 
Laila Andersson. Kassör: 
Olavi Kettunen. Ledamö-
ter: Veimar Sund, Maj-Britt 
Sundin. Ersättare: Mona 
Karlsson, Anna Berts.

Efter årsmötesförhand-

lingarna blev det underhåll-
ning med Magnus Ekman, 
som spelade visor. Som tra-
ditionen bjuder skedde också 
lottdragning där böcker låg i 
vinstpotten.

Nästa arrangemang i Surte 
kulturhus blir tisdagen den 

13 oktober då Röda rummet 
står för dörren. Föreningen 
kommer då att få besök av 
Sigun Melander, som ska 
berätta om sin nya Aroseni-
usbok.

JONAS ANDERSSON

Doris Hellman kvar som ordförande
– Välbesökt årsmöte i Surte kulturhus

Doris Hellman fortsätter som ordförande för Surte-Bohus 
Biblioteks- och kulturförening.

Arkivbild: Allan Karlsson

SNATCHERS
It´s only party...

...but we like it!

AFTER WORK
Ät 2 betala för 1

Varje fredag kl 17-20


