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Stort vardagsrum i vinkel, 3 sovrum och nyrenoverat 

badrum. Värmepump ger låg driftkostnad. Stor 

trädgård med härlig altan. Fristående garage och 

förråd på ca 37 m².

Generösa 184 kvm fördelat på 5 rum och kök, varav 3 

sovrum ett stort vardagsrum samt en mysig gillestuga 

med öppen spis. Därutöver 2 helkaklade badrum, 

tvättstuga/groventré och förråd. Garage i länga.

LÅNGA GATAN 81

BOA 112M2 / 4 ROK 

TOMT: 953 KVM. 

PRIS: 1 775 000 KR/BUD. 

VISNING: TIS 12 OKTOBER. 

BOKAD VISNING. 

MÄKLARE CLAES 

HELLSTRÖM 0303-180 53 

HÖVÄGEN 72 

BOA 92 + 92 M² / 5 ROK 

TOMT 348 M². 

PRIS: 2 190 000 KR/BUD. 

RING FÖR VISNING. 

MÄKLARE: CLAES 

HELLSTRÖM 0303-180 53

 

0303-180 50
www.lansfast.se 
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SKEPPLANDA

ÄLVÄNGEN

VÄLPLANERAT OCH SMAKFULLT ENPLANSHUS

PÅKOSTAT OCH KVALITIVT PARHUS

NÖDINGE. Två års 
väntan är över.

Två band, Bullet-
proof Veins och The 
Cloud tillsammans med 
eldsjälen Stefan Lind-
ström, lanserar snart 
den egenproducerade 
skivan Rush of Eupho-
ria.

Releasepartyt är 
förlagt till Mötesplats 
Ungdom i Ale gymna-
sium lördag 23 oktober.

Rush of Eurphoria är den 
första lokalproducerade 
skivan som släpps i Ale på 
många år. Allt utom det sista 
finliret med de exakta ljudni-
våerna har ungdomarna fixat 
själva med teknik i Ale gym-
nasium. Skivan innehåller tre 
låtar från helt olika genrer. 
Det enda som är gemensamt 
är att Stefan Lindströms fiol- 
och violintoner är med på 
samtliga spår.

– Bulletproof Veins kör en 
rockballad, tillsammans med 
Janne Schaffer spelar jag 
klassikern Memory och The 
Cloud kör lite 60-talsinspire-
rad rock där fiolen kommer 
väl till pass, berättar Stefan 
Lindström.

Resan till releasefesten 
har varit lång, gropig och en 
aning bökig. Nu är den dock 
knappt två veckor borta, så 
det är inte konstigt att Stefan 
och Jokaim Erlandsson, 
sångare i The Cloud, pustar 
ut när lokaltidningen får en 
pratstund.

– Det har varit många 
konflikter, missförstånd, folk 
som hoppar av och så vidare. 
Planeringen har kanske varit 
lite bristfällig, men det är 
inget jag vill fokusera på nu. 
Vi är stolta över att skivan 
äntligen ligger för tryck. 
För tillfället känns det bara 
jättekul, säger Stefan Lind-
ström som särskilt gläds över 
att världsgitarristen Janne 
Schaffer medverkar.

– Tekniken öppnar sådana 
otroliga möjligheter. Han 
har lagt gitarren i en studio i 
Stockholm, skickat över den 
till mig, och sen har vår tek-

niker mixat ihop det.
Totalt medverkar 11 musi-

ker på skivan. Ljudtekniker 
har varit Jon Alette. Kon-
volutet och mäktiga affischer 
är desginat av konstnärinnan 
Eleonor Holst.

– Vi har haft en otroligt fin 
support och det vi främst tar 
med oss från det här arbetet 
är väl att aldrig ge upp, säger 
Stefan Lindström.

Brinnande scenshow
Under releasepartyt lördag 
23 oktober spelas samtliga 
låtar live.

– Exakt klockan sju lyfter 
vi i en brinnande scenshow. 
Skivan finns till försäljning 
och allt eventuellt överskott 
från de 300 skivorna går till 
Strokefonden, då jag har en 
nära anhörig som drabbats av 
en stroke. Det känns fantas-
tiskt bra om allt detta hårda 
jobb kan leda till något posi-
tivt för andra.

Arbetet med Rush of 
Euphoria har tagit på kraf-
terna, men killarna pratar 
redan om livet efter skivan.

– Jag vill gärna öppna ett 
eget skivbolag och hjälpa 
fram okända artister, säger 
Stefan medan Joakim 
Erlandsson har planer för det 
egna bandet The Cloud:

– Det rullar på rätt bra nu. 
Vi spelar på Sticky Fingers i 
Göteborg för andra gången 
onsdag 20 oktober. Jag vill 
gärna testa och se hur långt vi 
kan gå. Vi är på gång med en 
helt egen skiva. Den kanske 
kan bli klar i början av nästa 
år. Det är lite lättare när bara 
ett band ska vara med…

Klart för releasefest!
– Skivan Rush of Euphoria äntligen klar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stefan Lindström och Joakim Erlandsson gläds åt att releasefesten för skivan Rush of Eu-
phoria äntligen är spikad. Lördag 23 oktober i Ale gymnasium är det som gäller.
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När man köper en Webkinz så 
får man med en kod som gör 
att man får tillgång till Webkinz 
värld på www.webkinz.com

Köp din Webkinz 
hos oss så får du 
tillgång till en 
helt ny värld....


