
NÖDINGE. Man kan tävla i det mesta – 
så även i Hårdrock.

Föreningen Heja Hårdrock bjuder på 
lördag in till en hårdrockstävling i Ale 
gymnasium.

–Vi har vänt oss till aleband i alla 
åldrar och vinnarna får agera förband 
till Free Kitchens nästa spelning i Ale, 
säger eldsjälen Sofie Tjusling.

Idén föddes för ett år sedan.
– Grabbarna i föreningen konstaterade att 

de flesta musiktävlingar där man kan medverka 
inte riktigt är mogna för hårdrock. Det är ofta 
en söt tjej med fiol som vinner, 
därför bestämde vi oss för att 
försöka skapa en tävling för 
bara hårdrocksband. På lördag 
är den verklighet, säger Sofie 
Tjusling.

Varje band får spela i 15 
minuter och antalet band är 
begränsat till 15. 

– Ärligt talat så vet jag inte 
hur många som är anmälda i 
skrivande stund, men intresset 
är stort, säger Sofie Tjusling 
som öser beröm över medar-
rangören.

– Mötesplats Ungdom 
hörde av sig till oss och erbjöd 
sig att vara med om vi förlade 
arrangemanget till Ale gymna-
sium. Inte oss emot – där finns 
hur mycket resurser som helst.

I potten ligger finfina priser. 
Förstapriset, att få vara för-
band till Free Kitchen som 
planerar en spelning i Ale till 
hösten, är attraktivt. Musik-
verkstan, en butik som sam-
arbetar med föreningen Heja 
Hårdrock, sponsrar andra- 
och tredjepriset. Andrapriset 
är en årsförbrukning av gitarr- 
och bassträngar samt ett antal 
set med trumpinnar. 

En del kända musiker 
kommer troligtvis att dyka upp 
och när juryn sammanträder 
spelar bandet Lommi.
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TYGLADAN
”NÖJESTRIPP”

• VAXDUK • MARKIS 95kr/m

• INREDNING FÖR DITT HEM 
• 1000-TALS METER TYG
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SommarGympa
på Furulund

Måndagar 
& onsdagar

kl 18.30 
Från 31 maj t.o.m. 23 juni

(Onsdag 2 juni ingen gympa)

Sista onsdagen 23 juni

YOGA
med Ann

Alla är välkomna 

att gympa 
gratis!
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Skepplanda Bygdegård

LOPPMARKNAD
i Skepplanda Bygdegård

Kom på en fika!
Lördag 29/5 kl 11-16

Hjärtligt välkomna!

Utgångspris 2 495 000:-
6 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 125 kvm
Tomt 3 443 kvm trädgårds-naturtomt

Byggt 1928, ombyggt 1991
Adress: Djupevik 315
Visas sön 30/5 17.00-18.00
Sms:a: FB 5410-2374 till 72456 för beskrivning

Visst är det allas dröm att kunna ta sig ett morgon eller kvällsdopp i en spegelblank sjö ? Nu har du
chansen då vi har nöjet att erbjuda dig ett underbart hus vid Mollsjön, 9 km öster om Nödinge centrum.
Ett fantastiskt läge med utsikt över sjön och ett stenkast från badplats. Eget lusthus, gäststuga,
flaggstång och garage. Tel: 0303-74 62 50, 0708-69 36 30. Snabbsök via webbnr: 5410-2374.

BNödinge

Utgångspris 1 795 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 130 kvm, biyta 25 kvm
Tomt 948 kvm

Byggt 1969, ombyggt 1989
Adress: Fyrbyggarevägen 14
Visas tis 1/6 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2292 till 72456 för beskrivning

Fräsch påkostad och välhållen 1-plansvilla med garage, relaxavdelning, uterum och en stor härlig altan
med badtunna. Centralt belägen i gemytliga barnvänliga Skepplanda. Plan fin trädgårdstomt med
äppleträd och körsbärsträd. Närhet till skolor, förskolor och kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2292.

B Skepplanda

Utgångspris 850 000:-
4 rok, varav 1-2 sovrum
Boyta 81,9 kvm
Tomt 1 216 kvm Sluttning

Byggt 1959
Adress: Ranneberg 255
Visas mån 31/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2468 till 72456 för beskrivning

Nu kan vi erbjuda ett mysigt charmigt hus med vackert och lugnt
läge, med den härliga naturen in på knuten. Stor tomt med uteplats, carport, och förråd. Nära bad och
fiske i Tinnsjön.
Bokade visningar, ring för tid. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2468.

BKollanda

Utgångspris 1 195 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 85 kvm, biyta 24 kvm
Tomt 209 kvm Sluttning

Byggt 1957
Adress: Glasblåsaregränd 7
Sms:a: FB 5410-2416 till 72456 för beskrivning

Radhus i 2-plan souterräng på återvändsgata i centrala Surte. Renoverat fräscht kök, stort vardagsrum
med öppen spis, utgång till altan och trädgård i västerläge. Garage och parkeringsplats vid huset. Närhet
till både Göteborg och Kungälv. Bokade visningar, ring för tid. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2416.

B Surte
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ALAFORS. Vänsterpartiets riksdags-
ledamot Rossana Dinamarca gästade 
Himlaskolan i onsdags.

Hon pratade politik i allmänhet och 
det stundande valet i synnerhet.

Rossana erkände att hon gärna 
skulle ta position som utbildningsmi-
nister efter valet.

Efter en rundvandring på Himlaskolan fick 
elever chansen att ställa frågor till riksdags-
ledamoten. De flesta handlade om livet som 
heltidspolitiker.

– Det är krävande och tar mycket tid. Vissa 
kanske tror att det bara är fika och fester, men 
så är inte fallet, intygade Rossana Dinamarca.

Någon undrade om hon som ung trodde 
att hon skulle bli riksdagsledamot.

– Det fanns inte i min värld. Jag trodde 
aldrig att skulle bli möjligt, men med stort 
engagemang och en stark önskan att få vara 
med och påverka samhället så gick det, kon-
staterade hon.

– Jag tror att vem som helst med rätt 
inställning kan bli politiker i Sverige.

Rossana var också förhoppningsfull inför 
valet, där hon tror på ett regeringsskifte i sep-
tember. Vänsterpartiets, Johnny Sundling, 
var mycket glada över att Rossana kunde ta 
sig tid att besöka Himlaskolan.

– Det var väldigt roligt att Rossana kunde 

komma och hälsa på oss här i Ale och prata 
med eleverna, eftersom skolan är hennes 
område, sa han. 

Huvudpersonen själv tyckte det var ett 
givande besök och beskrev Himlaskolan som 
en skola med bra stämning och engagerade 
lärare.

Rosanna på besök i Ledet

Heja Hårdrock 
competition
– Ny tävling på lördag

Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot för Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot för 
Vänsterpartiet, gästade Himlaskolan.Vänsterpartiet, gästade Himlaskolan.


