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LÖDÖSE. I samband med 
söndagens Örtagårdsdag på 
Lödösehus invigdes som-
marens örtagårdsutställning 
Ogräs & Betong. Under 
sommaren ställer konsthant-
verkarna Gunnel Andersén 
och Maria Lundholm från 
Lödöse ut betongföremål i 
Örtagården. Dessutom visas 
en skärmutställning om ett 
urval av ogräs som förr i tiden 
användes som mat, för växt-
färgning eller som läkemedel.

Under söndagen berätta-
de Ing-Marie Trägårdh från 
Lödöse museum om nyttiga 
ogräs. Gunnel Andersén och 
Maria Lundholm avslöjade 

hur man gjuter i betong. De 
sålde också betongföremål 
för hem och trädgård.

Mine to keep är Helena 
Sundströms musikaliska al-
terego. Hon underhöll med 
musik i Örtagården. 2010 
gav hon ut det självbetitlade 
debutalbumet Mine to keep 
som kännetecknas av starka 
texter och melodier samt He-
lenas säregna röst.

För den yngre generatio-
nen fanns det bland annat 
maskrospyssel att aktivera 
sig med.

ALVHEM. Alfhems Wärds-
hus har fått sitt serverings-
tillstånd tillfälligt indraget. 

Ägaren har överklagat 
beslutet, som nu är under 
utredning.   

Värdshuset, som ligger 

i anslutning till Ale Golf-
klubb fortsätter att servera 
mat som vanligt, men tills-
vidare ingen alkohol. Det är 
ännu oklart när nytt besked 
väntas ges. 

JOHANNA ROOS

Indraget tillstånd för golfkrog
Alfhems Wärdshus.

ALE. Förebyggande 
arbete runt om i kom-
munen gav resultat i 
form av ett ovanligt 
stillsamt skolavslut-
ningsfirande.

– Det var den lug-
naste avslutningen på 
flera år, säger Elisabeth 
Persson från uppsökan-
deverksamheten på Ale 
fritid.
Jämfört med förra årets skol-
avslutning, då man samlade på 
sig tre fulla sopsäckar med be-
slagtagen starksprit blev årets 
firande rena drömmen. 

– Det kändes som om man 
hade bestämt sig för att det 
skulle bli lugnt och vi stötte 
inte på några onyktra. Poli-
sen gjorde några provtagning-
ar men det var det enda, säger 
Elisabeth Persson. 

Många runt om i kommu-
nen hade jobbat hårt för att 
förhindra fylla och stök. 

Vakna – tillsammans mot 
droger drev bland annat kam-
panjen ”Tänk om”, i syfte att 
informera och hjälpa föräldrar 
att säga nej till att köpa ut al-
kohol till sina tonåringar. 

Två dagar innan skolav-
slutningen hade Christina 

LÖDÖSE. Årets student den 
1 juni på Elfhemsskolan i 
Lödöse blev en finstämd 
upplevelse för skolans nyba-
kade studenter.  Lärare och 
handledare för studenternas 
praktikplatser samt rektor 
Carl Nyström passade på 
att bjuda på en avslutande 
högtid i Lödösehus med tal 
och skådespel .

Även företrädare för kom-
munen; kommunchef Johan 
Fritz, utbildningsnämndens 
ordförande Leif Håkansson 
(S) och bildningsförvaltning-
ens dåvarande chef Martin 
Barkstedt deltog i Elfhems 
gymnasiums firande av sin 
andra årskull sedan starten 
för tre år sedan. Utspringet 
skedde till tonerna av stu-
dentsången vid den ljuvliga 
kaprifolportalen i Lödösehus 

vackra lustgård.
I onsdags var det på nytt 

dags för Elfhems gymnasi-
ums elever på introduktions-
programmen, samt lärlingar i 
årskurs ett och två, att samlas 
till den sista dagen på skol-
terminen. Elever och lärare 
kom till skolan på onsdags-

förmiddagen för diplomut-
delning och andra trevliga 
aktiviteter. Därefter servera-
des kaffe och kaka innan alla 
ungdomar kunde åka hem 
och njuta av sitt välförtjänta 
sommarlov.

JONAS ANDERSSON

Studentfirande på LödösehusStudentfirande på Lödösehus

Glada studenter som firade sin avslutning på Lödöse-
hus. Helen Grön, Rick Lorentsson, Oskar Olsson, Mats Böe, 
Thomas Marklund och Magnus Stubbhage.

Örtagårdsdag på Lödösehus

PÅ LÖDÖSEHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Besökarna till Örtagårdsdagen på Lödösehus fick bland annat 
se hur växter och ogräs kan användas som växtfärgning.

Lugn skolavslutning i Ale

Informerade föräldrar. Christina Wallöé och Angelica Anders-
son från Ale fritid marknadsförde Vakna-kampanjen ”Tänk 
om” för att stötta tonårsföräldrar inför skolavslutningen.

HÅLANDA. Jazzfredag, 
förtrollande opera och 
en trivsam familjesön-
dag. 

För tredje året i rad 
blev sommarfestivalen 
i Mauritzberg en riktig 
höjdare.

Trots konkurrens från 
flera olika håll kom hela 
350 besökare.

Fotbolls-EM, Potatisfestival 
i Alingsås och tre konserter 
med Göteborgs symfoniker. 
Att sommarfestivalen i Mau-
ritzberg skulle få tuff konkur-
rens stod klart redan innan, 
men arrangörerna är nöjda 
med att omkring 350 besö-
kare hittade dit. 

– De som kom fick en väl-
digt bra upplevelse, föreställ-
ningarna var helt fantastis-
ka. Det var ett innehåll med 
många olika uttryck, säger 
Johan Dahlbäck, som till-
sammans med sin familj ar-
rangerade festivalen. 

Fredagens stora musik-
upplevelse lät sig inte väntas 
på när Sarah Riedel trollband 
publiken med sin personliga 
röst. Kvällen fortsatte sedan 
med Lars Jansson Trio som 
bjöd på en trivsam stund i 
den melodiska improvisatio-
nens tecken. 

Den svenska sommaren 
visade sig från sin bästa sida 
och solen sken över Mau-
ritzberg när det på lördagen 
hade blivit dags för två före-
ställningar av operan Troll-
flöjten, som regisserades av 
Johanna Dahlbäck. 

– Hon hade klippt in vi-
deoprojektioner, alltså filma-
de scener, som tajmades med 
replikerna på scenen. Kören 
satt med i publiken, utan åhö-
rarnas vetskap, så det blev en 
överraskning när de plötsligt 
började sjunga. Det är roligt 
när man vågar prova nya ut-
tryckssätt. Vi är mycket nöjda 
med gestaltningen av operan, 

säger Johan Dahlqvist. 
Mest folk kom det på sön-

dagen då två föreställningar 
av Kattresan visades och hela 
festivalen avslutades med Re-
baroque, som bjöd på bland 
annat barockmusik och folk-
musikinfluenser från öst och 
väst. 

Både lördagen och sön-
dagen kantades dessutom av 
vacker kammarmusik.

Musiken blomstrade i Mauritzberg
– Välgjort festival lockade till sommarfest

Operan Trollflöjten spelades 
upp under lördagen.

Kristofer Lundin.

Nästa evenemang på Mau-
ritzberg blir den 1 september 
då ett folklustspel med musik 
och teater kommer att spelas 
upp i kvarnen. 

– Det ser vi mycket fram 
emot, säger Johan Dahlqvist.

JOHANNA ROOS

Wallöé och Angelica An-
dersson från Ale fritid ställt 
upp ett kampanjbord utanför 
Ica Kvantum på Ale Torg, där 
de delade ut informationsblad 
och lotter med chans att vinna 
Vakna-tröjor. 

– Man vet att ungdomar 
som får lov dricka hemma 
löper större risk att få problem 
med alkohol senare i livet. Jag 
har själv varit stenhård mot 
mina barn på den punkten och 
det tackar de mig för idag, be-
rättade Christina. 

Elisabeth Persson var ute 
och höll koll under skol-
avslutningskvällen tillsam-
mans med kollegan Daniel 
Juhlin, ungdomspolisen och 
tre fältanknutna socialsekre-
terare. Dessutom fanns ett 

flertal nattvandrare fanns på 
plats i Skepplanda, Älvängen 
och Bohus. 

Många ungdomar från 
Surte och Bohus valde att 
besöka det drogfria evene-
manget ”Sommarstart” i 
Kungälvs Folkets park, där det 
var gratis inträde. En del hade 
aktiviteter dagen innan och 
det fanns även saker planera-
de dagen efter, som första in-
formationsträffen inför som-
marjobben. En del klasser var 
även på Krokholmen. 

– Det kändes lugnt, harmo-
niskt och trevligt. Vi vill tacka 
alla som var med, inte minst 
nattvandrarna för fantastiska 
insatser, säger Elisabeth av-
slutningsvis. 

JOHANNA ROOS

– Förebyggande arbete gjorde skillnad

Emilia Feldt och Tobias Nils-
son
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