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NÖDINGE. Aleborna 
har mycket att tacka 
Löftet – Ung arrangör 
för. Alerocken, UKM 
och Festivalborg har 
alla blivit succé. 

I måndags mottog 
föreningen ett ung-
domsstipendium om 20 
000 kronor från kom-
munen.

Under de fyra år som Löftet 
– Ung Arrangör funnits har 
många uppskattade evene-
mang gått av stapeln. För-
eningen sköts helt och hållet 
av ungdomar, samtidigt som 

de har stöd från många andra 
som är villiga att hjälpa till.

Ungdomsstipendiet "Ett 
gott föredöme" om 20 000 
kronor delades ut i samband 
med kommunfullmäktiges 
möte i måndags. Än så länge 
är det inte bestämt vad man 
ska göra med pengarna, men 
nog finns det idéer.

– Jag skulle vilja ha utbild-
ning för oss i föreningen så att 
vi kan bli ännu bättre på att 
arrangera. Man vill så mycket 
men ibland är det svårt att 
veta vart gränserna går och 
vad som är möjlig, säger ord-
förande Valmire Huskaj.

Många evenemang har 
varit inriktade på musik och 
det kommer vi även att få se 
mer av framöver. Men man 
vill även försöka uppmärk-
samma andra talanger.

– Vi försöker att förde-
la så att det ska finnas något 
för alla. Därför hade det varit 
kul om vi även kunde ordna 
exempelvis utställningar och 
dansuppträdanden. 

Valmire är mycket stolt 
över vad de presterat hittills 
och ser fram emot att fort-
sätta planeringen till hösten. 

JOHANNA ROOS

Löftet – Ung Arrangör fick stipendium
– 20 000 kronor mottogs tacksamt 

Valmire Huskaj, ordförande i Löftet – Ung Arrangör, är tacksam för att så många ställer upp 
för föreningen.
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