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Det snickrades flitigt på Ale Torg i söndags. Socialdemokraterna i Ale reste sin valstuga.

Val(s)tugan på plats i Nödinge
NÖDINGE. I söndags reste Socialde-
mokraterna i Ale valstugan på Ale 
Torg.

Nu drar valrörelsen snart igång på 
allvar.

Ett avstamp tas på 1 maj nästa 
vecka.

Årets majtalare i Ale är utsedd. Det blir regi-
onrådet, Johnny Nilsson, som blir program-
mets huvudnummer. Han avslutar en lång po-
litisk karriär som efter några år i SSU tog fart 
1976 som ombudsman för Norra Älvsborg.

– Han har 40 års politiskt arbete bakom sig 
och det känns kul att vi har fått hit honom en 
sista gång innan han sätter punkt, säger Hasse 
Andersson, Socialdemokratern i Ale.

SSU:s nya ombudsman, Anna Norlén, 
kommer också att tala i Ale gymnasium liksom 
någon facklig representant.

På Ale Torg har partiet precis rest sin val-
stuga.

– Ja, den kommer att vara bemannad under 
helger och lottas sedan ut på valdagen. Redan 
nu är intresset för stugan stort. Vi lägger ner 
mycket tid för att den ska bli så attraktiv som 
möjligt, säger Hasse Andersson.

Socialdemokraterna gläds 
också åt att en lokal SSU-klubb 
är under bildande.

– Det är ett bra engagemang 
i partiet just nu, avslutar Hasse.
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Tröstkonsert på Plaza
The Cloud. Mattias Salek, Viktor Larsson och Joakim Er-
landsson underhöll med Elvisklassiker i en form av tröst-
konsert på La Plaza i Älvängen.

ÄLVÄNGEN. Den lilla 
Elvisgalan i Medborgar-
huset i Alafors fick stäl-
las in.

Artisterna satt fast 
i Italien på grund av 
ett vulkanutbrott – på 
Island.

– Ofattbart! konsta-
terade en frustrerad 
arrangör, Kjell Lundgren.

I sann Elvisanda skulle en 
välgörenhetsgala till förmån 
för Europas fattigaste barn 
i Moldavien ha arrangerats 
i lördags eftermiddag. Kon-
serten fick emellertid ställas 
in på grund av att huvudatt-
raktionen, Elvis X5 – ett gäng 
Elvisvänner från Halmstad – 
satt fast i Italien. Flygtrafiken 
var som känt är inställd under 
hela helgen.

– Fruktansvärt tråkigt, 
men vi kunde genom ett in-
itiativ av våra aleungdomar i 

The Cloud ordna en tröst-
konsert på La Plaza. Sponso-
rerna har låtit stödet stå kvar 
till förmån för insamlingen. 
Vi hoppas att många som har 
köpt biljetter gör samma sak, 
det vill säga inte löser tillbaka 
dem, säger Tyrone Hansson 
i Elvis Forever Ale.

Syftet med insamlingen är 
att få ihop 70 000 kronor till 
ett sommarläger för Europas 
100 fattigaste barn. Stödför-
eningen Vaken leder arbetet 
och kommer att ta fler ini-
tiativ den närmsta tiden för 
att nå målet. Ett stort bidrag 
kommer i år från Festivalborg 
där 10 kronor per såld biljett 
går till Moldavien.

Biljetter återköps på för-
säljningsstället fram till på 
söndag 25 april. I annat fall 
tillfaller biljettintäkterna 
Moldavien.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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NÖDINGE. Rövarkul med 
strul.

Det är namnet på 
årets musikföreställ-
ning som Ale Kultur-
skola bjuder på.

Efter torsdagens 
framträdande i gymna-
siecafét blir det också 
instrumentvisning.

Ale Kulturskola arrangerar två 
skolföreställningar av Rövar-
kul med strul, i Älvängen och i 
Surte. Samtliga elever i årskurs 
2 ges då möjlighet att stifta lite 
närmare bekantskap med den 
verksamhet som kulturskolan 
har att erbjuda.

– Ur marknadsföringssyn-
punkt är det helt perfekt. Alla 
elever får också ett brev hem 
där vi bifogar vår nya folder 
för Ale Kulturskola, berättar 
Elinor Emilsson.

På torsdagskvällen ges all-

mänheten chansen att ta del av 
de olika instrument, ett drygt 
20-tal till antalet, som kultur-
skolan undervisar i. Instru-
mentvisningen sker i direkt 
anslutning till föreställningen 
Rövarkul med strul.

– Vi hoppas på besökare 
i alla åldrar. Det är aldrig för 
sent om man vill börja spela 
instrument, avslutar Elinor 
Emilsson.

JONAS ANDERSSON

På torsdag bjuder Ale Kulturskola på en musikföreställning 
och efterföljande instrumentvisning i gymnasiecafét.

Instrumentvisning 
i Ale gymnasium


