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NÖDINGE. De populära 
författarfrukostarna i 
Ale bibliotek fortsätter.

Först ut är Birgitta 
Stenberg.

Den uppmärksam-
made kulturpersonlig-
heten gästar Nödinge 
nu på lördag.

Författarfrukosten på lördag 
blir Margareta Nilsons sista 
uppdrag som bibliotekschef.

– Jag är väldigt glad över 
att vi kan fortsätta med våra 
författarfrukostar. Det har 
varit väldigt uppskattat. Vi 
inleder med Birgitta Sten-
berg och den 21 april får vi 
besök av Marie Hermans-
son, berättar Margareta.

Birgitta Stenberg är född 
i Stockholm, uppvuxen i 
Visby, men sedan många år 
bosatt på Åstol. Hon är för-

fattare, översättare och illus-
tratör.

Stenberg debuterade 
1956 med romanen Mikael 
och Poeten där hon berörde 
den så kallade Kejneaffären 
i mer poetiska ordalag. En 
mer uttömmande skildring 
av händelseförloppet kom att 
ges i den följande romanen 
Apelsinmannen från 1983.

Rapport är en självbiogra-
fisk bok som skildrar hennes 
amfetaminmissbruk under 
slutet av 1960-talet. Hennes 
liberala drogpolitik blev all-
mänt känd under våren 2009 
när hon medverkade i SVT:s 
direktsända program Debatt 
– ”Släpp loss haschet på Apo-
teket”.

Birgitta Stenberg är till-
sammans med Mati Lepp 
mamma till de populära 
barnböckerna om Billy. 

Vidare har Stenberg skri-
vit filmmanus och scenarios 
samt gjort radioteater.

Författarfrukost med Birgitta Stenberg

Författaren Birgitta Sten-
berg kommer till Ale biblio-
tek på lördag morgon.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

BUTIKEN UPPHÖR!

30% PÅ ALLT!
LAMPOR, 

ELMATERIAL,
UTOMHUS-
BELYSNING
MED MERA!

El & Lampor Vid Willys. Tel 0303-74 88 54
Måndag-Fredag kl 10-18 • Lördag kl 10-14
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UTMANING #130

SURTE. Ulla Stålham-
mar och väninnan Ker-
stin Een ställer ut sina 
akvarelltavlor på Surte 
bibliotek.

Vernissagen ägde 
rum förra tisdagen men 
än hänger deras konst-
verk kvar för allmän 
beskådan.

Ulla Stålhammar har tidigare 
målat mycket i olja, men nu 
tar hon steget över till akva-
rell. 

– Jag har alltid tyckt om 
konst i alla de former, allt 
från att sticka och göra egna 
smycken till att måla och 
arbeta i trädgården. Jag går i 
pension till jul och då ser jag 
fram emot att gå fler kurser i 
akvarellmålning. 

Det var en välbesökt ver-
nissage som hölls på Surte 
bibliotek förra tisdagen och 
det bjöds på både cider och 
tilltugg. 

– Det blev verkligen jät-
telyckat. 

Konstnärskooperativ
Hon är ordförande i Ale 
kommuns konstförening. 
Medlemmarna träffas och 
skapar tillsammans och ett 

par gånger om året åker de 
på konstresor. De har bland 
annat varit i Köpenhamn 
och nu finns det planer på att 
besöka konstnärskooperati-
vet Not Quite i Fengersfors, 
Dalsland. 

– Jag tycker att det hade 
varit roligt om man kunde 
skapa ett slags nätverk eller 

kooperativ för alla Alebor 
som är intresserade av konst. 
Jag är säker på att det finns 
många kreativa människor i 
vår kommun, säger Ulla Stål-
hammar. 

Akvarellkonst på Surte bibliotek

PÅ SURTE BIBLIOTEK

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Målar landskap. Ulla Stålhammar ställer tillsammans med 
väninnan Kerstin Een ut akvarellmålningar på Surte biblio-
tek.

Vad händer på arbetsmarknaden 2012 - 2013!
Jens Sandahl, Analysenheten Arbetsförmedlingens Huvudkontor

 
Ser Du kraften hos personer med 

funktionsnedsättning?
Vill Du öppna dörrarna för fl er?

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillsammans med ett lokalt 
företag berättar om ett lyckat samarbete. 

Heléne Centerhorn, Arbetsförmedlingschef för 
arbetsmarknadsområde Mölndal

 
Alebacken - vinterns turistmål i Ale

Niklas & Kjell Helin berättar om utvecklingen av Alebacken som 
turistmål och marknadsföringsplats 

Näringslivet i Ale
Nytt från Ale kommun

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch kl 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Välkomna!

Hälsar er välkomna till

��������	
För företagare i Ale

Vi möts i

Alebackens café, Alafors
tisdag 27 mars
kl 12.00 - 13.30

Programvärd: Arbetsförmedlingen Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


