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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

ALVHEM. Ale GK prövar ett helt nytt 
grepp.

Nu är det inte golfen som står i 
fokus utan istället är det en tipspro-
menad som ska locka besökare till 
Kungsgården.

– Vi har en fantastisk miljö som 
inte bara borde attrahera golfare, 
säger initiativtagaren Thomas Lund-
ström.

Våren är i antågande och många lockas då att 
vandra i vacker natur. Möjligen blir Kungs-
gården i Alvhem ett utflyktsmål för prome-
nadsugna alebor nu på söndag då Ale GK 
arrangerar tipspromenad.

– Start och mål sker vid klubbhuset. 

Slingan tar ungefär en timme att tillrygga-
lägga, berättar Thomas Lundström.

Frågor för både vuxna och barn kommer 
att placeras ut på sträckan, som delvis går på 
kulturstigen men även över banan.

– Det är barnvagnsvänlig terräng fullt ut, 
betonar Lundström.

Restaurangen, som precis har slagit upp 
dörrarna för säsongen, kommer att vara 
öppen och servera fika alternativt lunch för 
dem som önskar.

– Vi hoppas på en solig och härlig vårdag 
där Kungsgården kan visa upp sig från sin 
allra bästa sida, avslutar Thomas Lundström.

På söndag arrangerar Ale GK tipspromenad på Kungsgården i Alvhem.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tipspromenad på Kungsgården

ALAFORS. Snart10-åriga Josefi ne 
Johansson har all anledning att 
dansa sig lycklig.

Av 300 sökande blev hon en av 
19 elever som antogs till Svenska 
balettskolan i Göteborg till hösten.

– Jag har nog inte riktigt 
fattat det än, säger 
hon.

Många känner igen 
henne från sin med-
verkan i Kultursko-
lans musikalföreställ-
ning Annie, som har 
premiär i Ale den 18 
april, men Josefine 
Johansson från Ala-
fors har fler strängar 
på sin lyra. 

När det kommer till 
balett visade hon sig vara 
en riktig naturbegåvning. 
Eftersom hon aldrig tidi-
gare dansat balett var det 
egentligen mest för skojs 
skull som hon tillsammans 
med mamma Malin åkte 
till en första audition för 
Svenska balettskolan i Göte-
borg. 

Uttagningarna pågick 
under en hel vecka och 
efter varje avslutad dag fick 
de med sig ett kuvert med 
besked om hon gått vidare 
till nästa dag. Att hon skulle 
bli den första någonsin från Ale 
kommun att antas till elitskolan 
kunde de aldrig ana.

– Vi blev helt chockade efter 
första kuvertet, men försökte att 

inte ha alltför höga förväntningar. Jag sa till 
henne att gå in och var självsäker, men fram-
för allt ha roligt, säger Malin och Josefine 
tillägger:

– Det var ungefär som ”Let’s dance” när 
man skulle dansa inför juryn.

Blommade ut
Till hösten skulle hon egentligen ha 

börjat fyran på Himlaskolan, där 
hon går redan idag. Istället väntar 
ett nytt äventyr med både dans och 
vanliga lektioner inne i Göteborg.

– Jag tycker att det ska bli jätte-
kul att börja på balettskolan, men 
har nog inte riktigt fattat det än 
och det känns lite pirrigt. 

Många berömda dansare har 
startat sin karriär på skolan, men 

det finns många vägar att välja 
efter utbildningen. De läser nämli-

gen precis samma ämnen som vanliga 
skolor, förutom att de har dans istället 

för bild och slöjd. 
Dans har alltid varit ett naturligt 

inslag hemma hos familjen Johansson 
och Malin är instruktör för bland annat 
Zumba och Show kidz. 

– Josefine är uppvuxen med det musi-
kaliska och taktkänslan kommer nog däri-

från, men just balett är något helt nytt. 
Därför var det så roligt att se hur hon 

riktigt blommade ut. 

– Josefi ne Johansson, 10 antagen till elitdansskola

Ballerina med medfödd talang
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Naturbegåvning. Efter en 
hel veckas auditions stod det 

klart att snart 10-åriga Josefi ne 
Johansson från Alafors blev en av 

19 elever av sammanlagt 300 sökande 
som antogs till Svenska balettskolan i 

Göteborg till hösten. 

Gäller t o m 7 april 2013, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00
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