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Behöver du komplettera 
med ett bra elavtal? 
Kontakta vår kundservice 
eller besök vår hemsida 
www.aleel.se för ett 
värmande erbjudande!

Glöm inte 
att släcka 
lampan!

Earth Hour 

lördag 31 mars 

kl 20:30-21:30

www.aleel.se 0303-33 24 00 info@aleel.se | Lunnavägen 2,  Box 3004,  449 14 Alafors

Behöver Ert företag hjälp med löpande bokföring och 
ekonomiska rutiner? Svart på Vitt är ekonomibyrån som älskar 
siff ror och att ha kontroll på dem. Säkra siff ror med andra ord. 
Det erbjuder vi dessutom till ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar också, skräddarsydda för dig 
och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och 
ditt företag.

Säkra siff ror till fast pris!

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se

NÖDINGE. Den 30 april 
närmar sig med storm-
steg och det har blivit 
dags att planera för 
den årliga musiksuccén 
– Festivalborg.

Löftet och Ungdoms-
rådet strålade samman 
i förra veckan för att 
kicka igång arbetet. 

Nästan ett helt klassrum fyll-
des under onsdagskvällen med 
engagerade ungdomar. Några 
har jobbat på Festivalborg 
förut, medan det för andra är 
en helt ny erfarenhet. 

Musikarrangemanget har 
vuxit sig allt större för varje år 
och nu börjar de stora artis-
ternas namn att dyka upp på 
affischerna. 

Detta årets dragplåster är 
redan bokat och det är med 
stolthet som ungdomar-
na kan presentera Kapten 
Röd som en av artisterna. På 
samma scen kommer vinnar-
na av Alerocken att bjuda på 

svängiga rytmer. Det blev The 
Stolpskott från Nödinge och 
Jossan och Becca från Alafors 
som knep förstaplatserna och 
därmed plats på scenen på Val-
borgsmässoafton. 

Dessutom kommer det att 
bjudas på streetdance av lokala 
talanger.

Betyder mycket
Det är mycket som ska pla-
neras och därför börjar det 
bli dags att fördela arbetet. 
Förra året jobbade mellan 80 
och 100 ungdomar med ar-
rangemanget, bland annat 
i entrén, garderoben och 
bakom scenen. För att inte 
tala om all städning efteråt, 
men arrangörerna är taggade. 

– Det här är ett väldigt bra 
arrangemang, det är drogfritt 
och alla har roligt på riktigt, 
säger Ali Wazwaz, som får 
medhåll av Philippa Karls-
son:

– Vi vill visa att man kan ha 
kul utan alkohol och droger. 

En av våra viktigaste uppgif-
ter är att få folk intresserade 
av att komma hit.

Johanna Selander menar 
att en av Festivalborgs främ-
sta styrkor är att kunna erbju-
da band för alla musiksma-
ker, något hon tycker att man 
lyckats bra med tidigare år. 

Ungdomsrådet utgör sty-
relsen för evenemanget och 
för Felicia Eidenby betyder 
det mycket att kunna ordna 
en drogfri fest dit alla mellan 
13 och 20 år är välkomna. 

– Innan var det mycket 
bråk på Valborg och många 
söp, så att det händer något 
speciellt just den kvällen be-
tyder mycket. Det bästa är att 
det är ungdomar själva som 
arrangerar för andra ungdo-
mar.

Biljetterna släpps den 
andra april och kommer 
enbart att säljas på fritidsgår-
darna.

JOHANNA ROOS

Snart Festivalborg-dags!
– Planeringen är redan i full gång

Tummen upp. Ungdomsrådet och Löftet är i full gång med att planera årets Festivalborg.


