
HÅLANDA. Fjolårets 
succéfestival i Mauritz-
berg får en efterföljare.

Andra sommaren 
erbjuder en midsom-
marfestival.

– Folkmusik blir ett 
genomgående tema, 
berättar Johan och 
Katarina Dahlbäck.

Årets musikfestival i Mau-
ritzberg är i antågande. På 
självaste midsommarafton 
inleds arrangemanget i Hå-
landa Bygdegård med tradi-
tionsenligt firande. Dagen 
fortsätter sedan i kvarnen 
hemma hos familjen Dahl-
bäck. Där möter Trio Åkered 
SvT och varvar klassiska låtar 
från Uppland och Bohuslän.
Fredagskvällen sätter punkt 
med levande dans och musik 
i ett magiskt samspel i före-
ställningen Midsommarnatt.
Lördagen bjuder bland annat 
på en egen "närproducerad" 
barnmusikal. Det är urpremi-
är för en egen version av Ivar 
Arosenius Kattresan.

– Barnkören kommer från 
Garnvindeskolan i Skepp-
landa. Det känns extra roligt, 
säger Katarina Dahlbäck.

Precis som förra året blir 
det en färgstark opera som 
sätter kryddar festivalen. Jo-

hanna Dahlbäck har haft i 
uppdrag att komprimera det 
klassiska dramat "En mid-
sommarnattsdröm". Den 
spelas två gånger i kvarnen.

– Istället för tre och en 
halvtimme är föreställningen 
beräknad till ungefär halva 
tiden. Handlingen är också 
lokalt förankrad. Vi tror det 
kommer att bli mycket upp-
skattat, säger Johan Dahl-
bäck.

Musikfestivalen i Mau-

ritzberg ingår i ett omfattan-
de Leaderprojekt som syftar 
till att skapa liv i landsbygden.

– Vi vill gärna vara en lite 
annorlunda träffpunkt för 
professionella musiker, men 
det krävs alltid en ekonomisk 
budget. Den har vi skapat 
nu och vi har också fått ett 
bra stöd av lokala sponsorer, 
säger Johan Dahlbäck.
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Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Alltid räntefri avbetalning 

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Portabel aircondition!
Retro 362009
• Rekommenderad upp till 20 kvm
• Ljudnivå 47-52 db
• Enkel installation
• Fjärrkontroll

2.995:-
Ord pris 4.495:-

NU

RABATT
33%

ALE. Oppositionen 
upprörs över majorite-
tens dubbla budskap.

– De presenterar 
satsningar ena dagen 
och redovisar under-
skott i nästa stund, 
säger kommunalråd 
Paula Örn (S).

Alliansen ger svar 
på tal och hänvisar 
till kommande beslut 
som innebär ännu mer 
pengar till bland annat 
skolan.

För en tid sedan offentlig-
gjorde Alliansen och Alede-
mokraterna särskilda sats-
ningar i skolan som totalt 
omfattade 8,7 Mkr. Sam-
tidigt redovisade Utbild-
ningsnämnden ett prog-
nostiserat underskott om 
10 Mkr.

– Vi ser inte att detta går 
att lösa på något annat sätt 
än genom att tillskjuta mer 
pengar, därför har vi äskat 
hos Kommunstyrelsen, sa 
Utbildningsnämndens ord-
förande, Peter Kornesjö 
(M) till lokaltidningen för 
tre veckor sedan.

När tertialrapport två 
var uppe i Kommunsty-
relsen i tisdags togs inget 
beslut om att täcka Utbild-

ningsnämndens underskott 
och när nämnden själv sam-
manträdde i onsdags togs 
heller inget beslut om åt-
gärder. Av Kommunsty-
relsens beslut att döma ska 
nämnderna arbeta för att 
hålla sina budgetar.

Rimmar illa
– Det innebär att vi måste 
besluta om omedelbara ned-
dragningar i skolan. Verk-
samheten går ju back. Det 
rimmar väldigt illa eftersom 
majoriteten nyligen skröt 
om sina satsningar. Jag fö-
reslog att vi skulle sätta in 
ett extra möte med Utbild-
ningsnämnden, men fick 
inget gehör, säger vice ord-
förande Dennis Ljunggren 
som kallar den nya politiska 
ledningen för inkompetent.

– De hade ju kunnat säga 
att de hanterar nämndens 
underskott i bokslutspro-
cessen, men det gjorde de 
inte. De skickar istället ut 
en mängd olika budskap, 
vilket gör det mycket svårt 
för tjänstemännen.

Kritiken har även nått 
Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), som undrar vem det är 
som egentligen är inkom-
petent.

– De hänger inte rik-

tigt med i svängarna. Vi har 
nya ekonomistyrningsreg-
ler i Ale kommun numera. 
Det innebär att vi kan juste-
ra nämndernas budgetramar 
under året. Det har vi valt 
att göra när vi har tillräckligt 
med tillförlitlig informa-
tion om nämndernas behov. 
Redan 20 juni kommer vi 
på ett extra kommunstyre-
lesammanträde att ta beslut 
om att justera två budgetra-
mar. Jag vill inte föregå be-
slutet, det ska Kommunsty-
relsen först få fatta. Dock 
är det väl rimligt att tro att 
vi kommer att hjälpa Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden och Utbildnings-
nämnden. Det är också här 
vi har valt att göra årets stora 
satsningar och självklart kan 
vi inte i nästa andetag be 
dem hantera ett underskott. 
Vi satsar när vi säger att vi 
satsar, det har aldrig varit tal 
om annat. Däremot måste 
allt ha sin gång. Våra mot-
ståndare har så bråttom eller 
så vill de försöka ta udden 
ur våra positiva initiativ, 
men det blir svårt. Vi för-
nyar, förändrar och förbätt-
rar oavsett de vill det eller 
ej, svarar Mikael Berglund.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ordkrig om skolsatsningar
– Beslut om nya budgetramar på väg

Andra sommaren!sommaren!
– Festival i 
Mauritzberg

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Arrangörer. Johan och Katarina Dahlbäck driver föreningen 
Kultur på Mauritzberg som arrangerar sin andra riktigt stora 
musikfestival under midsommarhelgen.


