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HÅLANDA. Från Det 
Kongelige Teater i Köpen-
hamn har en operastjärna 
hittat ut till Hålanda. Förra 
onsdagen fylldes Mauritz-
berg av Gitta-Maria Sjö-
bergs förtrollande röst. 
Under kvällen fick vi möta 
operakaraktärerna Tosca, 
Mimi, Rusalka och lady 
Macbeth, en roll hon är ak-
tuell i på Göteborgsoperan. 
Det framfördes också nord-
iska klanger, bland annat 
Frödingdikter tonsatta både 
av Sibelius och av Matti 
Borg, Gitta-Marias partner.

Trots att det kan verka 
avlägset att ta sig från ope-
ravärldens stora scener till 
ett vardagsrum med 45 pu-
blikplatser var vägen hit na-
turlig för Gitta-Maria Sjö-
berg. Hon är själv uppvuxen 
i Sjuntorp nära Trollhättan.

Det var med stor musi-
kalitet och dramatik lekfull-
het hon intog scenen till-
sammans med pianisten 
Karin Holm från Göte-
borgsoperan. I rollväxling-
arna kom en tydlig redogö-
relse, kanske både för publi-
ken och Gitta-Maria själv, 
kring det nya dramat och 
i vilken situation karaktä-
ren befann sig. När musi-

ken åter började tog en helt 
ny person form framför oss 
med en så övertygande mu-
sikalisk gestaltning att till 
och med ryskan kändes för-

ståelig. Och när de svindlan-
de tonerna klingat ut avslu-
tades kvällen givetvis med 
Toscabakelser.

❐❐❐

Operaunderhållning i Mauritzberg

Gitta-Maria Sjöberg och pianisten Karin Holm svarade för 
storslagen musikunderhållning i Mauritzberg.

SKEPPLANDA. Först 
Älvängens IK, sedan 
Ahlafors IF och nu 
Skepplanda BTK.

Forsvallen blir den 
tredje fotbollsanlägg-
ningen i Ale att förses 
med konstgräs under 
2012.

– I mitten av sep-
tember ska den gröna 
mattan vara utrullad 
och i spelbart skick, 
förklarar Benny Hans-
son i SBTK.

Ärendet har dragit ut på 
tiden, men nu är det äntli-
gen klart med konstgräs på 

Forsvallen också. Skepp-
landa BTK har träffat en 
överenskommelse med Ale 

kommun som innebär att 
arbetet tar sin början innan 
semestern.

Skepplanda BTK har iordningställt ett gym på Forsvallen. 
Klubben har övertagit en del av de maskiner som efterläm-
nades när sjukgymnastiken i vårdcentralen på Albotorget 
stängde i slutet av förra året. Forsvallen blir den tredje idrottsanläggningen i Ale att förses med konstgräs. I mitten av 

september kommer den nuvarande grusplanen att vara försedd med konstgräs.

Klart med konstgräs på Forsvallen
– Och snart är gymmet klartgymmet klart

– Någon gång i juni börjar 
vi att schakta. Vi kommer att 
ha hjälp av Kollanda Grus, 
som vet vad det här hand-
lar om och som bland annat 
varit inblandade i bygget av 
konstgräsplanen på Älvevi, 
förklarar Ricardo Nasci-
mento i SBTK:s styrelse.

SBTK har låtit vänta med 
byggprojektet till dess att 
alla pusselbitar fallit på plats. 
Enligt Benny Hansson finns 
nu inget hinder som kan 
äventyra det planerade första 
spadtaget.

– Nej, allting är klappat 
och klart. Vi löser vårt eko-
nomiska åtagande med ide-
ella arbetstimmar.

Konstgräsmattan kommer 
att placeras på den nuvarande 
grusplanen. Underlaget är 

utmärkt lämpat för anläg-
gande av plastgräs.

– Ny dränering ska till 
plus att vi gör en så kallad 
bomberad plan där vattnet 
snabbt kan rinna av mattan. 
Det är viktigt eftersom det är 
under nederbördsrika perio-
der som konstgräsplanen i 
första hand kommer att nytt-
jas, säger styrelseledamot 
Sven Rydén.

Enorm utveckling
En ny mindre grusplan håller 
på att iordningställas vid den 
före detta hockeyrinken. 
Ytan är bland annat tänkt att 
användas som bouleplan.

– Forsvallens idrottsplats 
genomgår en enorm utveck-
ling just nu. Vi håller på att 
lägga sista handen vid ett 

helt nytt gym i bottenplan 
på klubbhuset. När sjukgym-
nastiken lades ner i Skepp-
landa övertog vi en del av 
maskinerna vilka nu inryms i 
vår nybyggda lokal.

– Till hösten, när konst-
gräsmattan ligger klar, 
kommer vi att ha en toppmo-
dern anläggning som erbju-
der fantastiska förutsätt-
ningar för våra medlemmar. 
Det känns otroligt stimule-
rande och jag vill samtidigt 
ge en eloge till Ale kommun 
för ett utomordentligt fint 
samarbete, avslutar Benny 
Hansson.

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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