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Ale Lucia arrangeras av Ahlafors IF i samarbete med Alekuriren

fotograferade årets lucia kandidater

...och du kan vinna en julklapp!

Jag röstar på nummer

Namn  .........................................................................................................................

Adress  .......................................................................................................................

Postnr & ort  ..........................................................................................................

Tel  .................................................................................................................................

Endast 1 röst per person

Talongen skall vara redaktionen tillhanda
senast tis 8 dec. under adressen

Alekuriren "Ale Lucia"
Göteborgsvägen 94,  446 33 Älvängen

Bland alla som röstat fram Ale Lucia drar vi
en vinnare som får en hemlig julklapp!

(Endast talongen i Alekuriren gäller - inga kopior)
Det går även att rösta hos Älvfoto i Älvängen.

Ale Lucia 2009
Var med och utse
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Jessica Albaeus

17 år, Älvängen 

Studerar: Teknik på Ale gymnasium år 2
Min bästa sida: Glad och positiv
Min sämsta sida: Envis
Drömyrke: Arkitekt/Inredningsarkitekt
Drömresa: Rom
Vem får förlja med: De som vill utav mina vänner
Sångerfarenheter: Skolkör, Arosenius soaréer, 
Körsång A
Fritidsintressen: Dans, sång, vänner och pojkvän
Varför vill du bli Ale lucia: Jag tycker det är en 
rolig grej, och jag älskar julen och att sjunga såklart
Favoritjulsång: Jag såg mamma kyssa tomten
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Johanna Fridh
17 år, Alafors 

Studerar: Teknik på Ale gymnasium år 2
Min bästa sida: Posetiv och alltid glad
Min sämsta sida: Lat
Drömyrke: Arkitekt/Designer
Drömresa: Thailand
Vem får förlja med: Min bästa vän, Sandra
Sångerfarenheter: Körsång A
Fritidsintressen: Sång, Innebandy och vännerna
Varför vill du bli Ale lucia: Jag älskar att sjunga 
och underhålla människor
Favoritjulsång: Himlen i min famn

Erica Ericsson
17 år, Nödinge

Studerar: Samhälle på MimersHus gymnasium år 2
Min bästa sida: Alltid glad
Min sämsta sida: Envis
Drömyrke: Polis
Drömresa: Hawaii
Vem får förlja med: Min bästa vän, Amanda
Sångerfarenheter: Skolmusikaler, IDOL 2009
Fritidsintressen: Handboll, sjunga, piano & vänner
Varför vill du bli Ale lucia: Älskar att sjunga och 
stå på scen. Har man kommit en bit, vill man nå hela 
vägen
Favoritjulsång: Julen är här

Elin Rubensson
16 år, Nol

Studerar: Samhälle/musik på Ale gymnasium år 1
Min bästa sida: Vågar försöka
Min sämsta sida: Tidsoptimist
Drömyrke: Sjukgymnast utomlands
Drömresa: USA
Vem får förlja med: Min sånglärare Eva
Sångerfarenheter: Musikskola, kyrk och skolkör, 
musikaler och sånginriktning på gymnasiumet
Fritidsintressen: Fotboll, vänner, äta och sjunga
Varför vill du bli Ale lucia: Inget gör mig lyck-
ligare än att sjunga. Min mormor har gett mig så 
mycket, det vill jag ge tillbaka till henne.
Favoritjulsång: Julen är här

Amanda Hansson
16 år, Skepplanda

Studerar: Teknik på Polhemsgymnasiumet år 1
Min bästa sida: Bred humor
Min sämsta sida: Nynnar alltid
Drömyrke: Sångerska
Drömresa: Barriär revet, Australien
Vem får förlja med: Min kompis Johanna
Sångerfarenheter: Huvudroll i Mamma Mia, 3år hos 
sångpedagog och representant för Ale i Italien
Fritidsintressen: Sång, vänner och basket
Varför vill du bli Ale lucia: För att jag älskar att 
stå på scen och att sjunga inför publik
Favoritjulsång: Santa Claus is coming to town

Lina Lindström
16 år, Bohus

Studerar: Kitas gymnasium år 1
Min bästa sida: Alltid glad, skrattsam & målinriktad
Min sämsta sida: Envis
Drömyrke: Advokat
Drömresa: L.A
Vem får förlja med: Min bästa vän Matilda
Sångerfarenheter: Sjungt på Musikdirekt- UKM och 
sångpedagog i två år
Fritidsintressen: Sjunger och spelar gitarr
Varför vill du bli Ale lucia: Jag älskar att sjunga, 
ser detta som en rolig upplevelse. En härlig grupp
Favoritjulsång: All I want for christmas is you

Annika Viklund
16 år, Bohus

Studerar: Omvårdnad på Katrinelund år 1
Min bästa sida: Glad och Posetiv
Min sämsta sida: Envis
Drömyrke: Jobba inom handikappsomsorgen
Drömresa: New york
Vem får förlja med: Emma Hansson
Sångerfarenheter: Körsång och sånglektioner
Fritidsintressen: Innebandy, sjunga och vännerna
Varför vill du bli Ale lucia: För jag tycker om att 
sjunga och det verkar jätteroligt
Favoritjulsång: Julen är här

Det framstår väldigt tydligt 
att Moderaterna i Ale har 
tänkt sig ett maktskifte även 
på kommunal nivå efter valet 
2010.

– Det ser positivt ut. Re-
geringen har gjort ett bra jobb 
och inget ledande parti har ett 
år före ett val legat bättre till i 
opinionssiffrorna, säger Fred-

rik Johansson.
För att gjuta mod i par-

tiet på lokal nivå tog ordfö-
randen initiativ till en inspi-
rationsdag.

– Syftet är att locka fler 
att kandidera och ställa upp i 
provvalet för nästa fullmäkti-
gelista, säger han.

Medlemsrekryteringen 
tyder på ett ökat intresse.

– Vi har medvind just nu 

och rekryterar nya männis-
kor till partiet hela tiden. En 
hel del intressanta namn har 
dykt upp, avslöjar Fredrik Jo-
hansson.

Mikael Cederbratt berätta-
de i sitt anförande om resan 
från kommun till politiker på 
riksdagsnivå. Hans Rothen-
berg betonade vikten av pas-
sion och glädje för politiken.

– Det är viktigt att få en 
bild av vad det praktiskt inne-
bär. Båda underströk att det är 
angeläget att välja sina strider. 

Att inse sina begränsningar, 
att inte tro att man kan hinna 
med allt. Jag tycker det var 
väldigt intressant att höra det 
från två personer som är mitt 
i elden, menar kommunalrå-
det Jan Skog (M).

Självklart presenterades 
och diskuterades det även 
strategier inför valrörelsen 
2010. Den var partiet mer för-
tegen om när lokaltidningen 
hälsade på under eftermid-
dagen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Hans Rothenberg var en av 
två riksdagsmän som inspire-
rade alemoderaterna med Jan 
Skog i spetsen. 

ÄLVÄNGEN. Moderaterna har inlett valupptakten.
Riksdagsmännen Mikael Cederbratt (M) och 

Hans Rothenberg (M) talade under en inspira-
tionsdag för alemoderaterna.

– Väldigt lärorikt och således väldigt lyckat, 
säger ordföranden, Fredrik Johansson.

Riksdagsmän inspirerade Alemoderater


