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SKEPPLANDA. Tea-
tervinden fl yttar in hos 
Café Molin i Skepp-
landa.

Det utlovas kultur-
aktiviteter av de mest 
skiftande slag.

Premiären äger rum 
fredagen den 27 sep-
tember.

Café Molin utgör tillsam-
mans med biblioteket en 
naturlig mötesplats på Albo-
torget. Caféägaren Jonas 
Molin sprudlar av idéer och 
nu sjösätter han ett helt nytt 
koncept.

– Sista fredagen i varje 
månad kommer det att bjudas 
underhållning av något slag. 
Det blir på kvällstid när caféet 
har stängt för dagen, berättar 
Jonas Molin.

– Jag slängde ut en fråga 
till Kulturföreningen Tea-
tervinden som tände direkt 
på mitt förslag. De står för 
underhållningen och jag för 
lokalen.

På premiärkvällen gästas 
Café Molin av trubaduren 
Robin Bodefjord. Det blir 
sång och därtill serveras en 
tapasbuffé.

– Förhoppningsvis ska 
detta tilltala Skepplanda-
borna, som inte är direkt 
bortskämda med den här 
typen av aktiviteter. Antalet 
platser är begränsade, 20-25 
personer är vad jag kan ta in, 
så det är först till kvarn som 
gäller. Man måste ringa eller 
komma in och boka sin plats 
i förväg, hälsar Jonas Molin.

Från Teatervindens sida 
ser man fram emot samarbe-

tet med Café Molin.
– Det är bra att få konti-

nuitet i verksamheten mellan 
våra stora teaterprojekt, säger 
Patrik Lekman.

Teatervinden avslutade 
nyligen sin kritikerrosade 
produktion ”Dansen på 
Furulund”, som spelades vid 
inte mindre än 18 tillfällen i 
Furulundsparken.

– Nu laddar vi om och ser 
fram emot att få komma till 
Skepplanda, säger Rebecka 
Konradsson.

Temat för nästkommande 
kulturafton hos Café Molin är 
redan bestämt. Fredagen den 
27 oktober blir det spökkväll.

NÖDINGE. Det började 
som ett försöksprojekt 
förra året.

Nu har Ale Cinema 
blivit ett begrepp.

Fem lunchfi lmer kom-
mer att visas i höst 
under Kulturverkets 
försorg.

Till höstpremiären förra 
torsdagen kom 70 personer 
för att se ”En oväntad vän-
skap”. Den franska dramafil-
men från 2011 stod överst på 
önskelistan hos filmklubbens 
medlemmar.

– Roligt att kunna tillgo-
dose ert önskemål. Det blir 
fler önskefilmer i höst, för-

klarade kultursamordnare 
Sofie Pheiffer Rittfeldt när 
hon hälsade välkommen till 
Ale gymnasiums teatersa-
long.

Filmbesökarna löser ett 
medlemskap för hundra 
kronor vilket berättigar entré 
till fem filmer per termin. 
Nu följer i tur och ordning 
”Argo”, ”Hitchcok”, ”Äta 
sova dö” och avslutnings-
vis ”Beasts of the southern 
wild”.

– Allt fler daglediga har 
fått upp ögonen för våra 
lunchfilmer och det är natur-
ligtvis roligt, säger Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Lokaltidningen träffade 
Nisse Svensson som åkt 

från Surte till Nödinge för 
att se ”En oväntad vänskap”.

– Ett jättebra initiativ från 
kommunens sida. Detta är 
verkligen friskvård! Risken 
är annars att vi äldre sitter 
hemma till dess att väggarna 
klämmer ihop oss. Jag var här 
en gång i våras och blev väl-
digt förtjust, säger Nisse.

Äldrepedagog Carina 
Wallström hyllar också 
Kulturverkets satsning med 
lunchfilm i Ale gymnasium.

– Vi är här med våra del-
tagare från Mötesplats för 
äldre. Det är väldigt uppskat-
tat, säger Carina.

Nästa lunchfilm visas tors-
dagen den 25 september.

JONAS ANDERSSON

Rakel och Jonas Molin, ägare till Café Molin i Skepplanda, smider planer tillsammans med 
Teatervindens representanter Patrik Lekman och Rebecka Konradsson.

PÅ ALBOTORGET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Inleder samarbete med Café Molin
Teatervinden antar ny utmaning

Kultursamordnare Sofi e Pheiffer Rittfeldt hälsar besökarna välkomna till lunchfi lm i Ale 
gymnasium.

– Lunchfi lmer lockar daglediga
Ale Cinema en succé
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Det är vi som 
är Axelssons!

Välskött på lugn 
återvändsgata!

Välkommen till detta otroligt prydliga och 
trivsamma hus i Bohus! Huset är mycket 
välskött men lämnar ändå utrymme till egen 
prägel. Carport med förråd. Hel källare med 
plats för både hobby och förvaring. Huset 
ligger näst längst in på lugn återvändsgata 
- perfekt för barnfamiljen. Ska ses och 
upplevas på plats! 92 kvm. 

Pris 1.695.000:- som utgångspris.
Visas 24/9. 
Adress Åkergränd 5.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se.

Stora möjligheter!

En möjlighet för dig som vill sätta din 
egen prägel på ditt boende och kanske 
dessutom ha en verksamhet.1,5-plans villa 
med källare och ekonomibyggnad på ca 
300 kvm, indelad i stort garage/verkstad 
och ladugård. Härlig trädgård. Mycket natur 
och öppna ängar. Nära pendelstationen och 
nya E45:an. 105+63 kvm. 

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 18/9 och 19/9. 
Adress Tingberg 213.

Insynsskyddat radhus 
på gaveln!

Välkommen till detta otroligt välplanerade 

ett plan och huset passar både gammal 
och ung. Två helkaklade badrum. Fin 
insynsskyddad baksida med enkel lättskött 
tomt. Välkommen på visning!  118 kvm. 

Pris 1.795.000:- som utgångspris.
Visas 24/9. 
Adress Herregårdsgärdet 21.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se.

Trivsamt i Lilla Edet!

Trevlig villa på trivsamt område! Här 

insynsskyddad trädgård med staket runt 
om, fristående garage med bakomliggande 
förråd, en praktisk källare, vattenburet 
värmesystem, underbar altan i söderläge, 
fräscht kök med gott om plats samt en 
öppen spis i vardagsrummet. 130+75 kvm. 

1.195.000:- som utgångspris.
Visas 22 & 24/9.
Adress Bengt Ivarsgatan 37.
Maria Karlsson 070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se.
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