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Om att förverkli-
ga sina drömmar. 
Varför gör vissa 

det, när andra knappt vågar 
tänka tanken fullt ut? Vad 
är det som gör att vissa för-
verkligar drömmen eller åt-
minstone ger den chansen? 
Jag tror inte det handlar 
om tillfälligheter. Det finns 
säkert klara samband. An-
ledningen till att jag funde-
rar kring fenomenet att våga 
är tre härliga upplevelser 
den gångna veckan.
Först får jag ett mejl från 
en tidigare praoelev, Erika 
Thorstensson, mer känd 
från Tempo i Nol. Hon 
drömde tidigt om att få 
jobba med vindkraft. Idag 
har hon tagit steget fullt 
ut och kan nu låta sig foto-
graferas med höga fjäll och 
djupa fjordar i bakgrunden. 
Erika jobbar i norska Narvik 
och utvecklar vindkraft i 
stor skala. Hennes berät-
telse gör henne till ett givet 
val av "veckans profil". Det 
är spännande med männsi-
kor som inte bara drömmer, 
utan också vågar anta utma-
ningen när visionen plötsligt 
är inom räckhåll. Att lämna 
tryggheten i Älvängen med 
familj och vänner på nära 
avstånd för att istället börja 
jobba utomlands med yrkes-
drömmen är inte självklart 
för alla.

I lördags satt jag djupt 
nedsjunken i salongen Bio 
Roy på Avenyn i Göteborg. 
Det var filmfestival och tid 

att visa årets sex nominera-
de novellfilmer. En av dem 
var skapad av regissören 
David Färdmar med här-
komst från Färdsle i Skepp-
landa. Eftersom vi är jämn-
gamla skolkamrater sedan 
lång tid tillbaka kändes det 
faktiskt nervöst när ridån 
gick upp. Med kunskap om 
en kamrats passion, ambi-
tion och målsättning om att 
nå absolut perfektion i varje 
produktion vet man vikten 
av att nå resultat och bekräf-
telse. Inte för att jag var sär-
skilt orolig för att filmen 
inte skulle hålla kvalité så 
fanns det ändå en otäck 
spänning. Ett misslyckande 
är ett otänkbart scenario för 
den som har givit allt för att 
nå det motsatta. Spänning är 
alltid befogat, så även denna 
gång, men oron försvann 
omgående. "Getingdans – 
en film av David Färdmar 
stod det på duken". F-n, vad 
jag ville skrika ut att; "Han 
är från Ale, han har drömt om 
det här". Vilken film killen 
har gjort. Jag var sjukt stolt. 
Den vann inte juryns fulla 
tycke, men när publiken fick 
rösta var den en vinnare. I 
sommar visas den i Sveri-
ges television och lägg den 
säregna titeln "Geting-
dans" på minnet – för 
det är en film med 
magi som måste 
ses.
Det som slog mig 
på vägen ut 
från bio-
grafen var 

"han gjorde det" – en film 
med egen stil och finess. En 
film med riktiga skådespe-
lare – barndomsidoler som 
Reine Brynolfsson och Siw 
Malmqvist. "Hur gjorde 
du?" frågade jag.
Svaret var i efterhand ganska 
självklart. Han hade ringt 
upp och frågat... Ett samtal 
som kräver mod och beslut-
samhet om att förverkli-
ga drömmen, men det slutar 
inte där. Med förverkliga-
de drömmar föds nya. David 
Färdmar pratar redan om att 
få tid att skriva färdigt sitt 
långfilmsmanus och jag.... 
Ja, jag längtar redan till pre-
miären!

En rundvandring i Ce-
derleufs och Svenheimers 
nya konditori i Sävedalen 
var pricken över i eller rätt-
tare sagt grädden på semlan 
när det handlar om att låta 

drömmar bli 
verklig-
het.

Om att förverkliga drömmen

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 36
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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Nol företagscenter
Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 
lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

Uthyrning och försäljning av slalomskidor, 

pjäxor, snowboard m.m.
TYGLADAN
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- FINA METERVAROR
- FÄRDIGSYDDA  LÄNGDER 299:-/2-P
- HISSGARDINER
- KLÄDER & HEMINREDNING

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA
Bohus-Surte vägförening

kallar till årsstämma 
Tisdagen den 22 mars 2011, kl. 19.00

Plats: Bohus IF:s Klubbstuga, Jennylund

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga 
14 dagar före årsstämma på Surte Bibliotek. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 10 februari, 2011.

Välkomna!
- Styrelsen
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ÖPPET VARDAGAR 07-17.30 • LÖRDAGAR 09-13

Kökskampanj från 
Ballingslöv pågår.

Se www.ge-ka.se för mer info
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Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13
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