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www.aleel.se

Stämman avslutas med förtäring.  
För planering önskas anmälan om deltagande senast 17 maj. 

Ring växeln eller maila till info@aleel.se.

Ale Elförening
Box 3004, 449 14 Alafors
Telefon vx: 0303-33 24 00

Alla är välkomna att lyssna på stämma och seminarieavsnitt. 
Yttrande och rösträtt tillfaller dock enbart  

medlemmar i föreningen.

Välkommen!

En elförening 
i positiv utveckling

Föreningstämma 2011
med stadgeenliga ärenden

24 maj kl 18.00 
Ale gymnasium, Nödinge

www.ale.nu

RÄDDA
VÅRDCENTRALEN

I NÖDINGE!
Vi vet att privata 
vårdcentraler
fungerar

Kajsa Nilsson
Regionpolitiker från Nödinge

t

Ales hemliga författare
Hon skriver i smyg, inte bara noveller, utan faktiskt på en deckare.

Erika Lindqvist-Lundegard vann nyligen en skrivartävling i Ale.
Lägg namnet på minnet!

Hur ofta skriver du?
– Jag har alltid gillat att 
skriva, men har aldrig tid-
gare tävlat. Jag skriver när 
lusten faller på.
Vad skriver du då?
– Att skriva tal är väldigt 
roligt, men faktum är att jag 
faktiskt skriver på en deck-
are. Handlingen utspelar sig 
lokalt i Kungälv-Ale, fast 
när och om den någonsin 
blir klar vet jag inte. Det är 
en dröm jag har, att någon 
gång få deckaren färdig.

När bestämde du dig 
för att vara med i skri-
vartävlingen?
– Jag såg en annons i Aleku-
riren och tänkte direkt att 
"där ska jag vara med". Det 
är alltid bra att ha ett skäl att 
skriva.

Ska det vara en Tom 

Collins före maten? Var 
fick du den idén ifrån?
– Det är ett skämt vi har, jag 
och min bästa väninna. Hela 
handlingen handlar egentli-
gen om oss. 
Vår uppväxt 
i Nödinge 
och hur vi 
tittar till-
baka på 
orten såsom 
den var när 
vi växte upp. 
Året är 2064 och vi bor båda 
på äldreboendet i Fridhem i 
Surte. Vi minns bland annat 
Helges kiosk och Sällbergs 
livs.
Vad betyder det att 
juryn valde din berät-
telse?
– Det är ett jättefint bevis på 
att jag har skrivit något bra. 
Jag blev väldigt förvånad, 
men också stolt. Det ger 
mig självklart inspiration att 

fortsätta skriva.
Skrev du mycket i 
skolan också?
– Skolan var egentligen inte 
min grej, men en gång lyck-

ades jag fak-
tiskt få en 
femma och 
det var när 
vi fick skriva 
om andra 
världskri-
get. Man 
fick skriva i 

berättandeform och det pas-
sade mig. Det glömmer jag 
aldrig, för femmor tillhörde 
inte vardagen...

Lycka till med deckaren!
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Erika Lindqvist-Lundegard vann årets Skrivartävling med sin novell; Ska det vara 
en Tom Collins före maten?. Kulturvetare Sigun Melander läste juryns motivering.

Namn: Erika Lindqvist-
Lundegard.
Ålder: 37.
Bor: Surte.
Familj: Gift, en dotter och tre 
bonusbarn.
Yrke: Administratör på ett 
inspektionsbolag för oljefar-
tyg.
Stjärntecken: Jungfru.

Det är en dröm jag har, 
att någon gång få 
deckaren färdig.

I JURYN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


