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Ale Jennylunds Ridklubb 
dementerar uppgifterna 
om att projektering av ett 
nytt ridhus har startat. Det 
pågår samtal med kommu-
nen angående ett eventuellt 
nytt ridhus. Placeringen 
är inte heller fastställd då 

en ändring av detaljplanen 
kommer att krävas och 
där kan inte ridklubben 
påverka i någon riktning.

Susanne Cappelen
Ordförande 

Ale Jennylunds Ridklubb

Dementerar projektering av nytt ridhus

NÖDINGE. Musiken 
dunkade, ballongerna 
blåste i vinden och 
korvarna trängdes på 
grillen.

Det var fullt hus när 
Pysselklubben ställde 
till med grillfest och 
som vanligt höll Batoul 
Raad i trådarna.

För fjärde året i ordningen 
ordnar pysselklubben som-
maraktiviteter för barnen på 
Klöverstigen i Nödinge. 

– Det var populärt redan 
från början. Jag vill att 
barnen ska ha något roligt 
att göra på sommarlovet 
och därför är Pysselklubben 
igång tre veckor i sommar, 
säger ledaren Batoul Raad.

Förutom pyssel med gips-
figurer, egentillverkade kort 
och tvålar ordnas såväl pin-
jata som filmmys och tro-
ligtvis blir det en grillfest till, 

som avslutning. 
Pysselklubben på Klö-

verstigen är öppen ett par 
timmar mitt på dagen mån-

dagar, onsdagar och torsda-
gar till och med vecka 27. 

Aktiviteterna arrangeras 
i samarbete med Hyresgäst-
föreningen och finansieras 

med hjälp av EU-stöd från 
Leader Göta Älv.

Grillfest på PysselklubbenGrillfest på Pysselklubben
– Fler roliga sommaraktiviteter väntarsommaraktiviteter väntar

Batoul Raad, ledare för Pysselklubben, tycker det är viktigt att barnen har något roligt att 
göra på sommarlovet. Klubben är öppen måndagar, onsdagar och torsdagar.
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– Det stämmer! Guldkla-
ven är ett pris som delas ut 
i samband med dansbands-
veckan i Malung i mitten av 
juli. Det finns ett antal olika 
kategorier och vi är nomi-
nerade till årets dansband 
tillsammans med Elisas 
och Lasse Stefanz. Nämnas 
bör också att vår keyboar-
dist och sångare Anders 
Larsson är nominerad till 
”Årets musiker”.

Hur har semestern 
varit?

– Tack, bra! Det var 
skönt att få en och en halv 
veckas ledighet efter en in-
tensiv, men samtidigt väl-
digt framgångsrik vår.

Vad har du gjort under 
ledigheten?

– Mest varit hemma och 
laddat batterierna. Det har 
blivit en hel del golf natur-
ligtvis. Grejat i trädgården 
har jag också gjort, sysslor 
som får stå tillbaka då man 
är ute och turnerar. En och 

annan grillkväll har också 
hunnits med, det ska villigt 
erkännas.

Er nya skiva, ”På egna 
vägar”, har fått väldigt 
bra kritik, hur känns det?

– Otroligt roligt! Vi 
kände själva att det var vår 
bästa platta som vi produ-
cerat, men man vet aldrig 
hur mottagandet ska bli. 
Självklart ger den positiva 
responsen oss i bandet lite 
extra energi.

När återupptar ni spe-
landet igen?

– Nu på fredag då vi 
gästar Docksta, för att 
dagen därpå uppträda i 
Storuman. Sedan rullar det 
på av bara farten. Vi spelar 
i stort sett varje dag under 
juli månad.

…Kenny Samuelsson, 
Torp, sångare och till-
lika gitarrist i Streap-
lers.

Streaplers kan bli ”Årets 
dansband”, eller?

Hallå där...
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