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Nol IK:s årliga

Påskafton 7 april
på Nolängens IP kl 19.00

Lotteri, kaffe, fi skdamm, varmkorv.

Kl 19.00 VÄLKOMNA
Kl 20.00 TÄNDER VI ELDEN
Kl 21.00 SKJUTER VI FYRVERKERIER
Kl 21.30 AVSLUTAR VI

Stöd barn & ungdom i Nol IK, 
bli stödmedlem du med!
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SURTE. Tvåa, tvåa och 
tvåa.

Det var Anela Mumin-
hodzics placeringar i de 
tre olika delmomenten 
när Skol-SM för frisörer 
avgjordes i Göteborg.

– Jag är jättenöjd och 
silverplatsen innebär 
att jag nu får represen-
tera landslaget, säger 
Anela till lokaltid-
ningen.
För ett par helger sedan var 
det finaldags i Skol-SM för 
blivande frisörer. Tävlingen 
ägde rum på Burgårdens 
gymnasium i Göteborg. 
Anela Muminhodzics från 
Surte hade en förhoppning 
om en topp tre-placering, 

vilken infriades.
– Skönt att få tävla på 

hemmaplan. Jag är jättenöjd 
med min insats och att jag 
kom tvåa i samtliga discipli-
ner, förklarar Anela.

Festfrisyr, herrklipp och 
bruduppsättning var de 
moment som deltagarna täv-
lade i. Totalt var det 30 del-
tagare som gjorde upp om 
medaljerna.

– Det var små marginaler 
i toppstriden. Nu är jag med 
i landslaget och det var det 
som var målet när jag gick 
in i det här, avslutar Anela 
Muminhodzics.

Lördag 7 april
PÅSKRIFRANDE PÅ

 FORSVALLEN
BRASAN TÄNDS 20.00

FYRVERKERI TÄNDS 21.00
SERVERING 19.30-22.00
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Poängpromenad Annandag påsk, 

9 april, kl 11.00-14-00
Start: Albotorget
Mål: Forsvallen
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1948www.skepplanda.se

”Stora bytardagen” på Forsvallen 
14 april, kl 11.00-14.00

ALAFORS. Den röda 
mattan var utrullad.

I entrén bjöds besö-
karna på bubbel, om än 
inte på champagne så i 
alla fall cider.

Ett närmare 70-tal 
personer kom till Med-
borgarhuset i lördags 
eftermiddag för att 
uppleva direktsänd-
ningen av Carmen från 
Kungliga Operan.

Det var feststämning i Med-
borgarhuset och inte undra 
på det. För första gången 
någonsin kunde Ale Folkets 
Husförening erbjuda en di-
rektsänd operaföreställning.

– Det är den nya digita-
la tekniken som möjliggör 
denna typ av arrangemang, 
säger föreståndaren Willy 
Kölborg.

Carmen är en opera i fyra 
akter med regi av Vincent 

Boussard och musik av Ge-
orges Bizet. Nästa gång det 
kommer att visas livesänd-
ning från Kungliga Operan 
blir den 19 oktober då Troll-
flöjten av Mozart går upp.

– Innan dess har vi somma-
rens EM-slutspel i fotboll att 
se fram emot. Vi håller som 
bäst på att planera för det ar-
rangemanget, avslutar Willy 
Kölborg.

JONAS ANDERSSON

Anela blev tvåa i Skol-SM
– Nu är hon med i frisörlandslaget

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anela Muminhodzics från Surte blev sammanlagd tvåa när 
Skol-SM för blivande frisörer avgjordes på Burgårdens gym-
nasium. Resultatet innebär att Anela nu är kvalificerad för 
landslaget.

Carmen visades i Medborgarhuset
Ett 70-tal personer kom för att se operapremiären i Medborgarhuset.Ett 70-tal personer kom för att se operapremiären i Medborgarhuset.

ALE. Emelié Carlsson, 
22 och Agnes Sand-
stedt, 23 läser till 
planeringsarkitekter 
på Blekinge tekniska 
högskola. 

De är vinnare av 
Skanskas stadsplane-
ringstävling och i tors-
dags fick de presentera 
sin idé för Göteborgs 
ledande politiker. 

Dessutom vann de en 
resa till New York.

Skanska Sustainable Cities 
Challange gick ut på att 
lämna ett bidrag med sina 
bästa idéer för ett hållbart 
Göteborg, som inkluderar 
allt från miljö till mångfald. 

Juryn föll för deras bidrag 
som bestod av tre delar: För-
täta och bygga blandad stad, 
bygga parker mellan vägba-
norna och bygga ner biltra-
fiken. 

Deras idé gick bland annat 
ut på att ”bygga ihop” bo-

stadsområden och dela av 
flerfiliga vägar med parker.

– Nya Allén som går förbi 
Stora teatern är ett bra ex-
empel på det, säger Emelié 
Carlsson. 

I torsdags fick de presente-
ra sitt bidrag för bland andra 
Skanskas anställda och kom-

munstyrelsens ordförande 
Anneli Huthén (S).

Det stora priset, utöver 
äran att få sprida sina idéer, är 
inte att förglömma: En resa till 
New York och ett studiebesök 
på Skanskas kontor i Empire 
State Building till hösten.

JOHANNA ROOS

Vinnare. Agnes Sandstedt, Emelié Carlsson och Johan Karl-
ström, VD och Koncernchef på Skanska. Foto: Skanska
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Modern
och miljövänlig
biltvätt!
Bekvämt och 
effektivt!

Var 6:e biltvätt är gratis!

New York nästa för Aletjejerna


