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SURTE. 17-18 mars 
avgörs Skol-SM för bli-
vande frisörer på Bur-
gårdens gymnasium i 
Göteborg.

En av finalisterna är 
Anela Muminhodzic 
från Surte.
– Jag hoppas på en 
topp tre-placering, som 
skulle generera en plats 
i landslaget, säger Anela 
till lokaltidningen. 

När kvalet i Skol-SM avgjor-
des i Göteborg visade Anela 
Muminhodzic, 18 år från 
Surte, sin fingerfärdighet och 
talang. Tävlingen omfattade 
tre olika moment; kort festfri-
syr, herrklipp och brudupp-
sättning. Med resultatraden 
tvåa, etta och trea säkrade 
Anela en plats i finalen.

– Jättekul! Det är alltid 
nervöst eftersom du tävlar 
under tidspress och allt kan 
hända. Jag är verkligen glad 
över insatsen.

Anela Muminhodzic går 
tredje och sista året på gym-
nasiet. Redan i tidig ålder 
visste hon att det var frisör 
som hon ville bli.

– Det var ingen slump att 
det blev just frisörprogram-
met för mig. Jag har alltid 
klippt mina kompisar och 
färgat håret på dem. Jag älskar 
verkligen det här, säger Anela 

och fortsätter:
– Jag ser det som ett hant-

verk och där varje klippning 
är unik. Ibland ställs du inför 
svåra utmaningar, men det är 
bara roligt. 

SM brukar vanligtvis avgö-
ras på Elmiamässan i Jönkö-
ping, men den här gången är 
det alltså Burgården som står 
som värd för arrangemanget.

– Det känns tryggt att 
få tävla på hemmaplan. 
Momenten som vi ska utföra 
är desamma som i kvalet. Det 
gäller att jag utvecklar mina 
frisyrer ytterligare för att ha 
en chans att komma på pallen.

Hur ska det gå till?
– Jag har mina knep och vet 

vad domarna kollar på, skrat-
tar Anela.

Vad kännetecknar en fin 
frisyr?

– Rörelse och harmoni. 
Färgerna ska passa ihop med 
frisyren.

Hur laddar du inför fina-
len?

– Det är bara träning, trä-
ning och åter träning som 
gäller. Det finns inga genvä-
gar. När finalen väl stundar så 
gäller det att du är fokuserad 
och har tålamod.

Surtetjej tävlar i Skol-SM
– Anela siktar 
på landslaget

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anela Muminhodzic 18 år från Surte har siktet inställt på en 
topplacering som i sin tur skulle innebära en plats i landslaget.
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Häng med i utvecklingen
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När Skol-SM för blivande 
frisörer avgörs på Burgår-
dens gymnasium i Göteborg 
17-18 mars står tre uppgifter 
på programmet. Festfrisyr, 
herrklipp och bruduppsätt-
ning är de olika moment som 
deltagarna ska behärska.

INTRESSE FÖR TURISM?

&AleLilla
Edet

TURISTORGANISATION

Kom och hör vilka möjligheter och 

vinster det finns för dig på vår kickoff!

ONS 7 MARS KL 19
är du välkommen till Repslagarmuseet 

i Älvängen för kickoff för projektet 

Turismutveckling i Ale och Lilla Edet.

Om du vill vara med och utveckla Ale och Lilla Edet, och 

därmed ditt eget företag, så tveka inte, kom och bli inspirerad!

Anmälan
turism@alelillaedetturistorganisation.com
0725-22 27 66
senast den 4 mars.

Välkommen!

SKEPPLANDA. Det var 
cirka 140 medlemmar som 
bevistade möte den 23 fe-
bruari. Skepplanda bygde-
gård fylldes av glada pensi-
onärer som underhölls av 
Matroserna, en 16-man-
nakör bestående av stili-
ga matroser. De underhöll 
oss med skönsång och spex. 
Även vi som var lite lom-
hörda kunde uppfatta tex-
torden.

Tänk, rätt vad det var 
kom det in tolv häftiga 
”kärringar” som roade oss. 
Efter att ha avnjutit kaffe 
och mackor var det dags 
för information.

Resegruppen sände 
runt lista på Ullaredsresa i 
april, den blev nog fullteck-
nad. När alla lottvinster 
hittat sina glada ägare var 
det dags för hemgång.

Olle Magnusson

Månadsmöte hos
Skepplanda Hålanda SPF
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Avdelningen Starrkärrs 
Centerkvinnor höll års-
möte i Starrkärrs bygdegård 
den 20 februari 2012 .

Efter att ordförande för 
mötet, Anitha Kristians-
son, hälsat alla välkomna 
hölls en tyst minut för de 
medlemmar som gått bort 
under det gångna året. Där-
efter genomfördes sedvan-
liga årsmötesförhandlingar 
och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. Föreningen 
kunde ännu en gång se till-
baka på ett fantastiskt år med 
många genomförda akti-
viteter samt se framåt med 
tillförsikt mot nya roliga 

arrangemang. Följande 
medlemmar ingår i styrelsen 
för 2012: Ordförande Ewy 
Zackrisson, vice ordförande 
Anitha Kristiansson, kassör 
Gun Bengtsson, sekrete-
rare Gun Andersson, övriga 
ledamöter Barbro Nord-
blom, Inger Zackrisson 
och Elsy Johansson.

Efter avslutat möte 
informerade Inga-Britt 
Karlbom om hur Studie-
förbundet Vuxenskolans nya 
organisation är uppbyggd. 
Eftersom Centerpartiet, 
var i Centerkvinnorna 
ingår, är en av delägarna i 
Vuxenskolan är man intres-

Centerkvinnorna i Starrkärr

ALE. Cederleüfs & 
Svenheimers konditori 
i Älvängen och Nödinge 
firade stora triumfer 
under fettisdagen.

Totalt såldes 4500 
stycken.

I företagets åtta buti-
ker i och runt Göteborg 
såldes hela 22 000 
semlor.

Cederleüfs & Svenheimers 

konditori vann som lokaltid-
ningen tidigare berättat GP:s 
stora semletest. Det gav en 
enorm respons och på fet-
tisdagen förra tisdagen var 
den prisbelönta semlan åtrå-
värd. I Älvängen såldes 2150 
stycken och på Ale Torg gick 
det åt 2350. Ett makalöst 
rekord som säkert lär stå sig, 
åtminstone ett år.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Rekordförsäljning av semlor

serad och vill veta hur det 
är tänkt att det skall fungera 
fortsättningsvis. Inga-Britt 
berättade även om ett annat 
intresseområde i samman-
hanget nämligen Afrika och 
närmare bestämt engage-
manget i Kenya. Starrkärrs 
Centerkvinnor har med 
glädje lämnat bidrag till 
Vuxenskolans projekt i 
Bungomaområdet vilket 
ligger ett antal mil nordväst 
om Nairobi.

Inga-Britt visade intres-
santa och talande bilder från 
området och det svenska 
engagemanget.

Det finns mycket mer att 
göra för våra vänner i Kenya 
och Marianne Olsson har 
väckt tanken att försöka 
bygga ett nytt kokhus i vår 
vänby. Kvinnor ute i byarna 

har i mycket stor utsträck-
ning problem med sina 
ögon och lungor beroende 
på röken i kokhusen. Mari-
anne har därför startat ett 
projekt som skall utmynna 
i ett kokhus där röken inte 
stannar inne i byggnaden. 
Kvällens mötesdeltagare 
var enhälligt överens om 
att även ge en gåva till detta 
behjärtansvärda projekt. På 
nästa årsmöte kanske vi kan 
få se bilder från det nya kok-
huset vilket skulle glädja oss 
mycket.  

Kvällen avslutades med 
lättare förtäring och gemyt-
ligt umgänge. 

Anitha Kristiansson
Vice ordförande CKF Starrkärr


