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I studentplakatet ingår 
pinne, regnskydd, 
ballonger mm.

18x24 cm förstoring 

på köpet!

Studentplakat

Boka student-
fotografering före 
sista april och få

fr. 199:-

GÖTEBORG/ALE. Metal-
corebandet My fi nest 
hour släppte förra året 
sin första singel och 
den 11 april stundar 
semifi nal i musiktäv-
lingen Emergenza. 
I replokalen på fritids-
gården Arken i Bohus 
skapas musiken som 
bandet hoppas kommer 
att ta dem långt. 

De är glada, pratsamma och 
har ett brinnande intresse 
för musik. I lördags spelade 
de på kulturhuset Fängelset i 
Härlanda, Göteborg.

B a n d m e d l e m m a r n a 
kommer från Lerum, Räv-
landa, Kärra och Ale. Chris-
toffer Wallgren är uppvuxen 
i Bohus, där han fortfarande 
bor. Därför har de möjlig-
het att repa på fritidsgården 
Arken och de är tacksamma 
för att ha engagerade männ-
iskor som stöttar.

– Mats Berggren och 
Andreas Holmgren är helt 
grymma och hjälper oss med 
det vi behöver. Det är vi väl-
digt tacksamma för, säger 
Christoffer. 

My finest hour som bil-
dades förra året har hit-
tills släppt singeln ”Like an 
angel” och nu planerar de 
att spela in en EP, men först 
väntar semifinal i Sveriges 
största musiktävling Emer-
genza på Sticky Fingers den 
11 april. Går de vidare har de 
chans att få möta band från 
andra länder.

All musik gör de själva och 
alla hjälps åt, även om det 
oftast är gitarristen Jimmy 
Olsson som skriver texterna. 

– Vi tar mycket från våra 
egna liv, hur vi blev dem vi 
är idag och vad vi varit med 
om. Vi uttrycker oss genom 
musiken, säger Christoffer 
och Jimmy tillägger:

– Texterna är öppna för 

tolkning så att många männ-
iskor kan ta dem till sig. Vi 
har ett gäng klara låtar att 
arbeta med.

Även om alla i bandet bär 
på drömmar om att en dag 
slå igenom, så är det inte där 
deras fokus ligger. 

– Vi gör musik som vi 
älskar och sedan är det ett 
plus om folk uppskattar den. 
Vi kör vårt eget race och 
hoppas att det går vägen. 

JOHANNA ROOS

Aleband med glöd

MY FINEST HOUR
Bildades: 2012
Genre: Metalcore
Medlemmar: 
Jim Lidenskog – sång
Christoffer Wallgren – gitarr
Jimmy Olsson – gitarr
 Mattias Ulmestrand – trummor
Anton Berglund – bas
Aktuella: Semifi nalister i musik-
tävlingen Emergenza den 11 april 
på Sticky fi ngers

Bandet. Anton Berglund, Mattias Ulmestrand, Jim Lidenskog, Christoffer Wallgren och 
Jimmy Olsson.

Utgångspris: 1 750 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 87 kvm, biarea: 40 kvm
Tomt: 1 446 kvm Sluttning
Byggt: 1934
Adress: Åsbacken 25
Visas mån 1/4 16.00-16.45
och ons 3/4 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-3694 till 72456 för
beskrivning

Här i populära Bohus erbjuder vi
nu ett charmigt hus med högt läge
som ger utsikt från rummen. Här
finns också en källare som ger
mycket förvaringsmöjligheter.
Härlig altan med tak. Mäklare
Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3694.

BOHUS

Utgångspris: 2 490 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 132 kvm
Tomt: 2 024 kvm
Byggt: 1991
Adress: Skjutbanevägen 13
Visas sön 7/4 15.00-15.45
Sms:a: FB 5410-2307 till 72456 för
beskrivning

Välplanerad 1-planvilla med bra
sällskapsytor och med tre rum.
Här finns det bra med
förvaringsmöjligheter samt
fristående garage. Rymligt
inglasat uterum samt altan i
vinkel. Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2307.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 950 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 136 kvm, biarea: 11 kvm
Tomt: 245 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt: 1974, ombyggt 1980
Adress: Blåsippsvägen 61
Visas ons 27/3 17.30-18.15
och mån 1/4 14.00-14.45
Sms:a: FB 5410-2519 till 72456 för
beskrivning

Här i populära Älvängen erbjuder
vi nu en mycket fin 1 1/2-
plansparhus som har flera sovrum
och två renoverade badrum.
Genomgående ljus interiör och
praktisk planlösning. Barnvänligt
med gångavstånd till skola,
förskola och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2519.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 895 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 160 kvm, biarea: 25 kvm
Tomt: 411 kvm
Byggt: 2005
Adress: Snickarvägen 7
Sms:a: FB 5410-3097 till 72456 för
beskrivning

Med ett mycket bra läge, centralt i
populära Älvängen, finner ni den
här fina och fräscha 1 1/2
plansvillan med garage. Smakfullt
inrett, stor nybyggd altan.
Barnvänligt område med
gångavstånd till service,
kommunikationer, förskolor och
skolor. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3097.

ÄLVÄNGEN


