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En upplevelse 
för livet
Sök till Ale Lucia nr 58

•  Du skall vara född senast 1994 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0303-74 80 95
eller 0708-94 14 51

Lina Lindström, Ale Lucia 2009
Mejla in ansökan & foto redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller skicka till Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

ÄT 2 BETALA FÖR 1
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Varje fredag 17- 20
Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

Clowner
Jonglörer

Hästar & ponnies
Akrobater
Hundar

En cirkusfest för alla åldrar �
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

”En naggande god föreställning.
Sällan har åskådare så livfullt
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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Stor
cirkusorkester

och mycket
mycket mer!!
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Exklu
sivt
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Sveri
ges störs
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Söndag 12 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

ALAFORS. Han har 
svårt att få tiden att 
räcka till.

Stefan Johansson vill 
dock inte välja mellan 
fotboll och musik – 
därför blir det både 
och.

Tränarskapet i Ale J 
United kombineras med 
rollen som trummis i 
No Tjafs.

Stefan ”Steken” Johansson, 
40, är tillbaka på Sjövallen. 
Det var där han spelade fot-
boll fram till 19 års ålder.

– Sedan pajade höften 
och jag var tvungen att lägga 
skorna på hyllan, förklarar 
Stefan.

Nu är han tillbaka som 
tränare för Ale J United, den 
gemensamma juniorsatsning 
som Ahlafors IF, Nol IK och 
Nödinge SK startat upp.

– Det är roligt att vara till-
baka på Sjövallen, men det 
har hänt så otroligt mycket 
under den period som jag 
varit borta, säger Stefan.

De senaste elva åren har 
Stefan Johansson tillbringat 
som ungdomsledare hos IFK 
Göteborg. Inför den här 
säsongen valde han dock att 
kliva ur juniorlagets ledar-
stab.

– Jag pluggar till lärare 
och kände tiden inte riktigt 
räckte till.

När representanter för Ale 

J United ringde i våras och 
förhörde sig om hans tjänster 
föll han dock för frestelsen. 
Nu ingår ”Steken” i en grupp 
av tränare.

– Tanken som finns med 
Ale J United är jättebra. 
Det är ett bra sätt att samla 
de talanger som vill något 
med sin fotboll och förhopp-
ningsvis får man fram ett 
antal duktiga spelare vad det 
lider, säger Stefan.

Vad är det som attrahe-
rar dig i ungdomsledarrol-
len?

– Det är att få utveckla 
individen, både som män-
niska och fotbollsspelare. 
Ungdomsledararbetet har 
också passat mig bra efter-
som jag kan kombinera det 

med studier och musik.
På lördag är det en helt 

annan roll, än den som fot-
bollstränare, som gäller för 
Stefan Johansson. Då tar han 
plats bakom trummorna när 
No Tjafs intar scenen i Furu-
lundsparken.

– Det är alltid lika roligt att 
träffa kompisarna i bandet. 
Vi har kul tillsammans och 
det verkar publiken också ha.

Känslan att spela på 
hemmaplan?

– Det är helt klart något 
speciellt. Jag vet inte hur 
många år som vi har spelat 
i Furulund, men aleborna 
fortsätter att komma. Det är 
häftigt!

JONAS ANDERSSON

Fotbollstränare och trummis
– På lördag spelar ”Steken” i Furulund

Stefan ”Steken” Johansson i rollen som fotbollstränare. På 
lördag spelar han en annan viktig roll, som trummis i bandet 
No Tjafs som åter intar scenen i Furulundsparken.


