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Områdes-

visning

Söndag 19 aug

11.00–13.00

Nu erbjuder vi 20 bostadsrättslägenheter med genomgående hög standard och ett fantastiskt läge 

vid Backa Säteri i direkt anslutning till Nödinge Golfbana. Naturnära men ändå med all service och 

snabba kommunikationer till Göteborg.

Lägenheterna är på 74 kvm med 2 alt 3 rum på markplan med uteplats eller en trappa upp med 

balkong. Det fi nns också vindsvåningar på 63 kvm med öppen planlösning, högt i tak och loft.

Priser mellan 995.000 – 1.555.000 kr och månadsavgift från 3.800 kr.

Vägbeskrivning: Kör av infart mot Ale Torg och följ golfskyltar till Backa Säteri.

NYA BOSTÄDER FR. 995.000 KR I NÖDINGE

För mer information kontakta 

Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

0703-44 40 74

RYD/ÄLVÄNGEN. Med 
400 CD-skivor i väskan 
intar Nordin & Weglin 
mixerbordet.

På bara ett år har 
den unga duon från Ale 
gjort sig ett namn som 
DJ:s och efter studen-
ten drömmer de om att 
satsa fullt ut på sin 
stora passion: Att få 
folk att älska dansgol-
vet.

Josefin Nordin, 18 från 
Älvängen och Vicktoria 
Weglin, snart 18 från Ryd 
har redan spelat på flera av 
Göteborgs populäraste natt-
klubbar, som Berså, Parken, 
Valand och Hard Rock Café. 
De har deltagit i ”DJ-battle” 
i Småland och på ”100 % 
Partys” kryssningar från 
Stockholm till Tallin och 
Riga har de fått Östersjön att 
gunga. I våras drog de igång 
festen på det drogfria skolav-
slutningsfirandet ”Sommar-
start” i Kungälvs Folkets park 
och lördagen den 25 augusti 
är det Furulundsparken som 
gäller.

Det har med andra ord inte 
varit en lugn stund sedan de 
gick kursen på Svenska DJ-
skolan förra året. De jobbar 
nu för bolaget Ebba DJ:s, som 
har hand om utbildningarna.  

– Det är skönt att vara 
kvar inom Svenska DJ-skolan 
eftersom det är lätt att bli 
utnyttjad i den här branschen. 
Vi har själva varit med om 
att inte få den betalning som 
vi blivit lovade så det känns 
tryggt att de sköter bokning-
arna, säger Josefin.

Egen nisch
När Nordin & Weglin får 
ratta fritt vid mixerbordet är 
det house som gäller.

– Det ska vara riktigt tung 
”blöshouse”, med mycket bas 
och sjuka ljud. Det är svårt 
att förklara, man måste lyssna 
på musiken för att förstå. Jag 
älskar känslan man får när 
publikens glädje på dansgol-
vet smittar av sig på oss, säger 
Vicktoria och Josefin tilläg-
ger:

– Det är jätteviktigt att vi 
kan lämna våra bekymmer 
hemma. Det märks direkt om 
ens fokus är någon annan-
stans.  

Arbetet bakom skivspela-
ren handlar om mycket mer 
än att vända skivor. På många 
nattklubbar har DJ-båset en 
central plats i lokalen och 
många kommer fram och tar 
kontakt, kanske önskar en låt. 

– Vårt mål är egentligen 
att ingen ska behöva önska. 
Vi vill ha spridning på musi-

ken så att det ska finnas något 
för alla, men samtidigt göra 
våran grej. Det är viktigt att 
kunna nischa sig så att de som 
bokar oss vet precis vad vi gör 
och att det passar för just det 
stället, säger Josefin. 

Stora framtidsplaner
En viktig del som måste ingå 
i jobbet som DJ är att hålla 
sig uppdaterad på den senaste 
musiken.

– Vi följer house-bloggar 
och letar ny musik hela tiden, 
men bara för att något är nytt 
så behöver det inte betyda att 
det är bra. Sedan är det vik-
tigt att ha koll på vilken musik 
som spelas på ställena innan 
man kommer dit. Vi improvi-
serar mycket, men ibland kan 
vi ha bestämt lite innan vad vi 
ska spela, säger Vicktoria.

Till våren tar de studenten 
och därmed öppnas en helt 
ny dörr, en dörr till framtiden 
som garanterat kommer att 
präglas av tung house, even-
tuellt också med inslag av 
hiphop.

Planen är att hitta en ännu 
tydligare nisch och försöka 
etablera sig även utomlands. 
Drömmen hade varit att få 
spela på den Belgiska festi-
valen Tomorrowland eller på 
Ibiza. Att längre fram göra 
egen musik och eventuellt 

öppna ett eget DJ-bolag finns 
också med i DJ-drottningar-
nas många visioner. 

– Det här är det roligaste 
man kan göra och vi tänker 
satsa stort, säger Josefin. 

JOHANNA ROOS

Lycka bakom mixerbordetLycka bakom mixerbordet
– Ales DJ-drottningar går hem hos publiken

Koll på plattorna. DJ-duon Nordin & Weglin från Ale dröm-
mer om att få satsa fullt ut på musiken efter studenten. 
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet


