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Bränsleförbr. bl. körn. 5,7-8,5 l/100 km, CO2-utsläpp 150-197 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil.

Standardutrustning Forester
 Alltid 4-hjulsdrift
 Klimatanläggning
 Farthållare
 17’’ aluminiumfälgar
 CD-stereo
 Bluetooth
 USB/AUX-ingångar

 7 airbags och whiplashskydd
 VDC (antispinn, antisladd och trac-
tion control)

 Eluppvärmda ytterbackspeglar
 Eluppvärmd framruta i nederkant
 Max. dragvikt 1.800–2.000 kg

VÄLJ DIN EGEN VÄG:

NYA SUBARU FORESTER 
PREMIÄRHELG!

KONGAHÄLLA BILCITY

LÖRDAG 11-15

SÖNDAG 11-15

254.900:-
Forester från

Boxermotorer
 2.0i, 150 hk (198 Nm)
 2.0D, 147 hk (350 Nm)
 2.0 Turbo, 240 hk (350 Nm)

Filaregatan 7 Kungälv, 0303-20 86 00, Månd–Fred 9–18, Lörd 11–15, Kampanjsöndag 11–15
www.kongahallabil.se

ÄLVÄNGEN. Först var 
det Trio med ström, 
sedan Älvorna och nu 
har turen kommit till 
Älva Plus.

Emma Dreifeldt, Jo-
sefi n Olsson och Lykke 
Eriksson är beredda för 
sitt första uppträdande 
inför publik.

– Tjejerna har det där 
lilla extra som krävs, 
berömmer ledaren 
”Stuffa-Stig” Karlsson.

Den siste maj i år pensio-
nerar sig Stig ”Stuffa-Stig” 
Karlsson. I 35 år har han farit 
runt på skolor och lärt elever 
att dansa och sjunga. 

– Genom åren har jag 
kommit i kontakt med cirka 
140 000 elever. Det började 
hemma i Örnsköldsvik och 
jag fortsatte med samma 
koncept när jag flyttade hit 

2005, berättar Stig.
Karlssons Klister, Star-

lights och Pulvergänget var 
exempel på grupper som Stig 
coachade i Örnsköldsvik. 
Här i Ale har han också haft 
olika konstellationer igång, 
som uppträtt tillsammans på 
bland annat äldreboenden.

– Senaste gruppen var 
Älvorna. De har fått sin 
efterföljare i Älva Plus. Tje-
jerna har övat tillsammans 
ett 20-tal gånger och nu är de 
redo att möta publiken, säger 
Stig.

Emma och Lykke är klass-
kompisar i årskurs 4 på Ahla-
fors Fria Skola. Josefin går i 
årskurs 3 på Garnvindesko-
lan. Det var Stig Karlsson 
som förde dem samman.

– Jag ville ha en trio och 
tyckte att de här tjejerna pas-
sade utmärkt ihop.

Musiken som Älva Plus 

övat in består till största del 
av svenska klassiker. Schla-
gers och dansbandshits finns 
med på repertoaren.

– Det ska vara låtar som 
är goa att sjunga med i, säger 
Lykke till lokaltidningen.

Var och när premiärspel-
ningen äger rum återstår att 
se.

– Vi är öppna för alla för-
slag. Jag sköter bokningarna 
och folk får gärna höra av sig, 
avslutar Stig Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Älva Plus redo att uppträdaÄlva Plus redo att uppträda

Lykke Eriksson, Emma Dreifeldt och Josefi n Olsson bildar tillsammans bandet Älva Plus.

Stig ”Stuffa-Stig” Karlsson.

ALAFORS. Trots att det 
är en svart historia 
är skrattet ändå hela 
tiden nära.

Novellpjäsen An-
klagad bygger på ett 
eget manus som alla i 
ensemblen har haft ett 
fi nger med i.

Teatergruppen Gul 
har premiär på Pelar-
teatern på lördag.

Hur långt är du beredd att 
gå för att få veta sanningen? 
Vad händer med en människa 
som utsetts för lika grova 
som falska anklagelser?

Teatergruppen Gul har 
gått på djupet med sin egen 
novellpjäs. I Anklagad möter 

vi en svart historia där för-
älskelse byts till förtvivlan. 
Bröllopet står för dörren, 
men plötsligt hittas fäst-
mön död. Allt pekar i en och 
samma riktning och den bli-
vande maken anklagas has-
tigt och mindre lustigt för att 
vara mördaren. 

– Jag tror vi kommer 
att beröra. Vi vill helst få 
publiken att både tänka, 
känna, skratta och gråta, 
säger Siri Leifsdotter, en av 
tio medverkande.

Manuset bygger på en 
grundidé av Rickard Bode-
fjord, men själva manuset 
har växt fram. Replikerna 
kommer inte vara färdiga 
förrän på lördag när det 

vankas premiär. De tillkom-
mer något nytt vid varje 
repetition och repeteras gör 
det. Den gångna helgen har 
gänget bott på Pelarteatern.

– Idag var det första 
genomdraget med kläder, 
rekvisita och musik. Det 
tog ungefär en timma och 
det är där vi vill ligga, säger 
Andreas Henriksson som 
regisserar tillsammans med 
Cecilia Magnusson.

Anklagad kommer att 
spelas fem gånger på Pelar-
teatern i Ahlafors fabriker.

En svart historia på Pelarteatern
Teatergruppen Gul ger Anklagad. Från vänster: Siri Leifsdotter, Amanda Öbom, Beatrice 
Berggren, Rickard Bodefjord, Anna Konnberg, Malte Leifsson och Marcus Olesen. Ej med på 
bild: Andreas Jyrkinen, Michelle Jyrkinen och Sofi e Arnkil.
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