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ALAFORS. Nu är det 
officiellt invigt – det 
digitala biohuset i Ala-
fors.

I onsdags kväll var 
det premiärvisning av 
den nya anläggningen i 
Medborgarhusets bio.

– Nu har vi skapat 
goda förutsättningar 
för att aktivera ungdo-
mar och äldre, företa-
gare, nyinflyttade och 
andra kommuninvånare 
till en rikare fritid på 
hemmaplan, säger 
Hasse Andersson, ord-
förande i Ale Folkets 
Husförening.
Den röda mattan var utrullad 
och skumpan upphälld när in-
vigningsgästerna anlände Med-
borgarhuset vid 19-tiden i ons-
dags. Hasse Andersson såg 
märkbart belåten ut när han 
hälsade välkommen och berät-
tade om den satsning som för-
verkligats.

– Det är Leaderpengar som 
möjliggjort denna investering. 
Nu har vi en toppmodern an-
läggning som breddar kultur-
utbudet i Ale. Det är en fantas-
tisk möjlighet som uppenbarar 
sig och jag hoppas att alla alebor 
vill åtnjuta vårt nya digitala hus 
på ett eller annat sätt.

En digital anläggning har 
länge varit en dröm för före-

ståndaren Willy Kölborg. Fol-
kets Hus-rörelsen har visat bio-
film i kommunen sedan 1928, 
men årets säsong riskerade att 
bli den sista.

– Försäljningen av gamla 
kopior, som vi tidigare har 
använt oss av, kommer att upp-
höra. Hade vi inte gjort den 
här investeringen skulle vi inte 
kunnat visa någon mer bio för 
allmänheten, säger Willy som 
pratar om möjligheternas mö-
tesplats:

– Förutom 3D-bio ges vi 
nu chansen att visa direktsänd-
ningar från opera, teater, kon-
serter och olika idrottsevene-
mang. Vi har som bäst börjat 
spåna på vårens program. Till 
sommaren har vi ju dessutom 
ett EM-slutspel i fotboll att se 
fram emot.

På invigningsfesten medver-
kade Lennart Derehag, vd för 
Folkets Hus & Parker i Sverige, 
samt Rikard Gramfors som 
guidade gästerna i den digita-
la världen. Besökarna gavs ett 

smakprov på olika 3D-filmer 
samt ett utdrag från en rock-
konsert och en tidigare direkt-
sändning av Carmen.

– Häftigt! Jag brukar gå på 
bio sex, sju gånger om året i 
Medborgarhuset, men i fram-
tiden lär det bli fler besök. 
Tänk att kunna gå hit och titta 
på en direktsänd teaterföreställ-
ning, det trodde man inte skulle 
bli möjligt i lilla Alafors, sade 
Christer ”Cralle” Sundberg, 
en av premiärbesökarna.
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Ordföranden i Ale Folkets Husförening, Hasse Andersson, hälsade välkommen till onsdagens 
invigningsfest i Medborgarhuset.

Maskinist Michael von 
Rosen och Hasse Andersson 
skålade.

Lennart Derehag, vd för Folkets Hus & 
Parker i Sverige.

Den röda mattan låg utrullad för invigningsgästerna. I vimlet syntes bland andra Ragnhild Kappelmark, enhetschef för kultu-
ren, och oppositionsrådet Paula Örn.

Folkets Hus-föreståndaren Willy Kölberg 
beredd att se 3D-film.
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ÄLVÄNGEN. Moa Sand-
blom, 3, lämnade sin 
önskelista till Älvfoto 
på julmarknaden och 
vann det hon allra helst 
ville ha, en frisyr- och 
sminkdocka. 

– Den är redan väl-
använd, intygar Moas 
mamma Jenny Sand-
blom. 

Tävlingen som utannonse-
rades i Alekurirens julmark-
nadsbilaga gick ut på att rang-
ordna fem leksaker på en öns-
kelista med sin önskeklapp 
överst. Bland valmöjligheter-
na fanns även Lego, spel och 
en tågbana.

– Moa pekade direkt på 
dockan i tidningen och sa att 
den vill hon ha av tomten. Nu 
har hon nog använt upp allt 
smink och öppnat alla hår-
snoddspaket.

JOHANNA ROOS

Moa vann önskeklappen

Tidig julklapp. Moa Sandblom vann Älvfotos tävling och fick 
sin önskeklapp. Här med mamma Jenny. 

Foto: Caroline Andersson
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