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1290 :-
per däck

   Prisexempel med check

1060 :-
per däck

   Prisexempel med check

850 :-
per fälg

   Prisexempel 15” 

Goodyear 
Ultragrip Extreme 

195/65 R15 91T

Goodyear 
Ultragrip 7+
175/65 R14 82Q

Enzo YLA
Från 13” ti ll 17”

Vi bryr oss 
bara om däck

DÄCKIA GÖTEBORG • Exportgatan 22 • 031-742 32 30 • www.dackia.se

 V Ä R D E C H E C K  G O O D Y E A R *
*Rabatten gäller Goodyear UltraGrip Extreme, 
Goodyear UltraGrip 7+, Goodyear Ice Navi Zea

NAMN      TEL

Erbjudandet gäller privatpersoner t o m 28/11 
2009, så långt lagret räcker. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden eller avtal.

 /däck 
Gäller upp
till 15”

 /däck 
Gäller 16”
eller större

�

 Kvällsöppet 27/10, 3/11 till kl 20

Ljus.Gullin. Lennart Bäck och Gunnel Mauritzson medverkar i en musikalisk resa där en av 
Sveriges främst jazzmusiker och kompositörer beskrivs. Musikarrangemanget äger rum 
redan nu på onsdag.       Foto: Stig Hammarstedt.

Tät trafik med kultur-
evenemang i höst
NÖDINGE. Täta skurar tillhör inte det 
unika under hösten, men om de inne-
håller kulturrikedomar känns det 
bara bra.

Nu inleds en intensiv period med 
mängder av kulturevenemang i Ale.

Först ut är Ljus.Gullin, en av Sveri-
ges främsta jazzmusiker, i Ale gym-
nasium nu på onsdag.

Redan dagen efter det förväntade toppfram-
trädandet av jazzens bästa förespråkare väl-
komnas nästa generation musiker. Musik-
skolan i Ale arrangerar sin årliga höstkonsert 
som likt mycket annat lokalproducerat den här 
hösten har tema Ivar Arosenius.

– Ja, han till och med kommer hit i egen hög 
person. Det här är ett första möte med Kultur-
skolan som är under upparbetning i Ale. Årets 
höstkonsert har ett innehåll av både musik och 
bilder, säger kulturchef, Michael Svensson.

På lördag väntar sedan en helkväll för 
alla rockfantaster. Mötesplats Ungdom i Ale 
gymnasium bjuder in till tema hårdrock. Där 
väntar workshops och bland annat en spelning 
med Bad Seed som består av många lokala lä-
rarprofiler.

Följande torsdag, 29 oktober, äntras scenen 
av en stor personlighet. Sven Wolter, rykan-
de aktuell, är tillbaka i Ale.

– Han har faktiskt ett speciellt förhållan-
de till vår kommun. För 30 år sedan ringde 
jag honom i ren desperation. Vi höll på med 
en ungdomspjäs, Bomben, och hade kört fast. 
"Äh, jag ringer någon som kan – jag ringer 
Sven Wolter", berättar Michael Svensson.

Den idag välkände skådespelaren ställde 
upp och assisterade ungdomsgruppen.

– Han gjorde en fenomenal insats för elev-
erna – och för mig. Det var oerhört lärorikt 
och jag har haft stor nytta av allt han lärde 
ut. Nu är han här igen för att servera oss sina 
egna favoriter i en stor godispåse. Det väntas 
visor, dikter, noveller och rappa repliker. Kväl-
len blir med stor sannolikhet en riktig höjda-
re, säger Michael Svensson.

Finskan Erja Lyytinen Grip uppträder i 
Ale gymnasium söndag 8 november. Tillsam-
mans med tre mycket stabila musiker som bara 
hon själv kan flytta med sitt eget bländande gi-
tarrspel bjuder på blues av bästa märke. Erja 
Lyytinen anses vara en av Nordens bästa gi-
tarrister och med tanke på att det i år är 100 
år sedan Sverige och Finland separerade är det 
extra kul med en finska på scen.

– Det här är ett försök av Musik i Väst att få 
stora artister att spela på mindre orter, under-
stryker kultursekreterare, Lisa Haeger.

Barnbokens dag väntar lördag 14 novem-
ber. Då blir det skuggteater för de minsta 
barnen som får uppleva den hårfina skillna-
den mellan saga och verklighet.

Torsdag 26 november är det åter dags för 
musik i Glasbruksmuseet. Stråf – den sjung-
ande stråkkvartetten är unik på många sätt. 
Med påtaglig musikglädje och ett finstämt till-
tal presenterar de ett spännande, innerligt och 
varmt program speciellt framtaget för seni-
orpublik.

Mycket musik blir det självfallet också på 
årets julkonsert den 5 december. Huvudrollen 
spelas då av Göteborgsbandet, West of Eden. 
Deras musik har en stark koppling till de kel-
tiska tonerna. Vid detta framträdande samver-
kar gruppen med Alekören Blue´n joy.

– I samband med julkonserten delar vi tra-
ditionsenligt ut kommunens kulturstipendi-
um och även Vaknafonden premierar en eller 
flera Vakna ledare i föreningslivet, berättar 
Michael Svensson.

Flera av höstens arrangemang sker i sam-
arbete med Teaterföreningen i Ale, ABF och 
Studieförbundet Vuxenskolan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus
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SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM
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