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NÖDINGE. – En härlig 
blandning av musik och 
åldrar.

Pedagog Martin 
Ekestig hade all anled-
ning att vara nöjd med 
produktionen av årets 
Vårkonsert.

Mycket folk kom för 
att ta del av underhåll-
ningen i Ale gymna-
sium.

Ale Kulturskola har för vana 
att bjuda på konsert varje vår. 
I år fanns över 50 barn och 
ungdomar på scenen för att 
visa sina musikaliska färdig-
heter. Publiken fick även se 
en animerad film som kultur-
skolans särskilda filmgrupp 

hade skapat.
– Jag är jättenöjd med ar-

rangemanget. Vi har väldigt 
många duktiga utövare inom 
kulturskolan, säger Martin 
Ekestig som kunde glädjas åt 
en extra stor stråkensemble 
det här året.

Besökarna bjöds på allt 
från klassiska stycken till 
gammal rock. Spännvidden 
var stor mellan de musikalis-
ka nummer som levererades 
från scenen.

I samband med Vårkon-
serten passade Ale Kultur-
skolas Intresseförening på 
att dela ut stipendium till två 

NÖDINGE. Torsdagens 
vårfest på Trolleviks 
äldreboende blev den 
sista innan flytten till 
Klockarevägen i sep-
tember. 

Boende, anhöriga och 
personal fick en trevlig 
grillkväll tillsammans. 

Det var inte helt utan vemod 
som den allra sista vårfesten 
hölls under torsdagskvällen, 
men det är med tillförsikt 
som både boende och perso-
nal blickar framåt. 

Efter 25 år i lokalerna i 
Trollevik går flyttlasset den 
17 september till det nya 
större boendet som Skanska 
just nu bygger på Klockare-
vägen i Nödinge. 

Innan det blivit dags att 
hugga in på grillspett och 
potatissallad inleddes kvällen 
med att enhetschefen Eva 
Lans Samuelsson informe-
rade om de kommande för-
ändringarna. 

– Det är mycket som 
kommer att förbättras i 

och med flytten. Rummen 
kommer att bli större och 
mer avskilda, dessutom får 
varje boende sin egen toalett, 
vilket är värdefullt. Dess-
utom kommer det att finnas 
ett tillagningskök. 

Från att ha varit 15 
boende ska de nu bli sam-
manlagt 40. Vilka mer som 
kommer att flytta in är ännu 
inte klart, men det kommer 
att finnas avdelningar både 

för demens och för personer 
med kroppsliga sjukdomar. 

Känslan bevaras
För undersköterskan Maj-
Britt Johansson, som arbe-
tat på Trolleviks äldreboende 
i 22 år, innebär flytten en stor 
förändring.

– Det känns lite vemo-
digt. Här är så mysigt och 
man har bra kontakt med de 
anhöriga eftersom det är ett 

litet boende. Man är lite rädd 
att man inte ska hinna med 
alla, men jag tror ändå att det 
kommer bli jättebra på det 
nya stället. 

Eva Lans Samuelsson för-
säkrar att den hemtrevliga 
känslan kommer att finnas 
kvar.

– Vi är måna om att bevara 
så mycket som möjligt så att 
de boende ska känna igen 
sig. Det kommer bland annat 
att vara en äldrestruktur på 
möbler och annan inredning.

Karl Tuorda, en av de 
boende på Trollevik, ser fram 
emot flytten.

– Det kommer att bli 
utmärkt, trevligt med nytt 
folk också. Jag är van att 
trivas så det blir säkert bra. 

Kvällens jubilerare var 
Gun Karlsson, som dagen 
till ära firade sin 87:e födel-
sedag. 

Första hjälpen är på väg!
Håll utkik i din brevlåda 1 juni! Då får du ett informationsblad 
späckat med vårdinformation, nyttiga telefonnummer,  
egenvårdstips, och annat som är bra att veta när du blir sjuk.
 
Hälsningar från din lokala hälso- och sjukvårdsnämnd

Vårkonsert med musikalisk variation

I TROLLEVIK

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kvällens jubilerare Gun Karlsson uppvaktades av sonen Lars 
Bohlin och Inger Svensson från Ale besöksverksamhet. 

Blåsensemblen bjöd på två musikstycken, C-Jam blues och 
På andra sidan.

Sång av Elin Rubensson.Sång av Elin Rubensson.

Ahlafors Fria Skola

inbjuder till
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Måndag den 4:e juni kl 16-19

Tipspromenad, femkamp, café, 
konsert m.m.

Vi samlar in pengar till Europas 

fattigaste barn i Moldavien

Alla är hjärtligt välkomna
önskar elever & personal vid Ahlafors Fria Skola

Sista vårfesten innan flyttenSista vårfesten innan flytten
– Trivsam grillkväll på Trolleviks äldreboende

elever från respektive ålders-
grupp.

– Pedagogerna kommer 
med förslag och sedan lottas 
stipendierna ut bland kandi-
daterna. De som nomineras 
ska ha god ambition, lust, vilja 
och närvaro på lektionerna, 
förklarar Ellinor Emilsson.

Årets stipendiater blev: 
Lågstadiet: Julia Svennblad, 
David Wadström. Mellan-
stadiet: Elin Jensen, Gab-
riel Räätäry. Högstadiet: 
Victoria Nicklasson, Nima 
Mehrjoh. Gymnasiet: Eira 

Pålsen, Ceasar Akiki.
Därutöver tilldelades El-

lenor Lorentsson ”Årets la-
vendel”. Utmärkelsen går till 
en elev som odlats inom Ale 
Kulturskola under en lång 
följd av år och som fortsät-
ter sitt utövande på annat håll.

Samlade stipendiater. I vanlig ordning passade Ale Kultursko-
las Intresseförening på att rosa några av alla duktiga elever. 
Årets stipendiater var: Ellenor Lorentsson, Nima Mehrjoh, 
Ceasar Akiki, Victoria Nicklasson, Eira Pålsen, Elin Jensen, 
Julia Svennblad, David Wadström och Gabriel Räätäry.
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Den stora stråkensemblen inledde årets vårkonsert i Ale gymnasium.


