
ALAFORS. Med lunchte-
ater hoppas man hitta 
en ny publik.

Pelarteatern kommer 
att spela "Den starka-
re" med August Strind-
berg varje söndag i maj.

– Det är en kort, men 
mycket givande pjäs, 
säger skådespelarna 
Jenny Korhonen och 
Ylva Lind.

På söndag är det premiär i 
Alafors kulturfabrik, Pelar-
teatern. Det bjuds på lunch-
teater och det som serveras 
är tänkt att falla de flesta i 
smaken.

– "Den starkare" är en pjäs 
som är fri att tolka. Hand-
lingen utspelas på ett café 
och är i grunden ett maktspel 
mellan två människor. Det är 
två kvinnor som tidigare har 
umgåtts, men som nu inte 
längre kan göra det. Något 

har gått snett, säger Jenny 
Korhonen vars roll är något 
speciell.

– Ja, jag har inga repli-
ker, men är ändå på scen 
från första stund. Det är lite 
ovanligt.

Ylva Lind har desto mer 
att säga.

– Egentligen är det en 
enda lång monolog, men jag 
tror inte den uppfattas så. 
Det händer en del annat.

Med lunchföreställning 
hoppas Pelarteatern kunna 
nå en ny och kanske äldre 
publik.

– Det hade varit roligt om 
fler upptäckte vår verksam-
het och den här pjäsen tror 
vi kan passa lite mer mogen 
publik. Det är fri entré. Vi 
hoppas kunna tjäna en slant 
på kaffe och bulle i cafét, 
säger Jenny Korhonen.

Till sin hjälp har tjejerna 
haft Mats Berggren.

– Han har varit vårt yttre 
öga, en kvalitetsgarant!
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Läs mer om tjänsten och ansök på www.tng.se/gota
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterings-
ansvarig Håkan Sandelin, 031-761 22 26

Göta Energi expanderar och vi behöver förstärk-
ning till vårt kundserviceteam. Vår ambition är 
att bli Sveriges mest omtyckta elbolag, därför 
satsar vi på att erbjuda service i världsklass. 
Vi ska göra våra kunder till supernöjda kunder, 
vill du hjälpa till?

Om du...
... älskar kundkontakt, brinner för service samt 
ser utveckling och förändring som spännande, 
då kommer du att trivas hos oss. 

Välkommen med din ansökan!

www.gotaenergi.se

Hjälp oss att 
göra våra kunder 
supernöjda!

LEDIGA TJÄNSTER

ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Maj

Inbjudan till

ÖPPET MÖTE
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden inbjuder till öppen del av 

nämndsammanträde  med informations- och beslutsärenden  

torsdagen den 2 maj, cirka kl. 18:30 – 21:00 i TV-studion,  

Ale gymnasium i Nödinge.

Öppnande av sammanträde

• Presentation av förtroendevalda och medverkande tjänstemän

Informationsärenden

• Redovisning Gro-projektet

• Sydafrika-resa med Star for Life

Beslutsärenden

• Redovisning av stimulansmedel för de mest sjuka äldre

• Ansökan stimulansmedel för valfrihetssystem enligt LOV för 2013  

• Ansökan om godkännande för hemtjänst i ordinärt boende

Sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på sektor Arbete, 

trygghet och omsorg i kommunhuset, Alafors. Kontakta 

nämndsekreterare Johanna Hagerius på tfn 0303-33 01 41 om du 

vill ta del handlingarna.

Dagordning finns även på kommunens hemsida: www.ale.se, klicka 

på kommun och politik, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

VÄLKOMNA!

Boel Holgersson                                   Lisbeth Tilly

Ordförande                                          Sektorschef

Internationella 
Strokedagen
Tisdag 14 maj
Strokedrabbade och anhöriga är välkomna till  

Öppet hus på Vikadamm, Älvängen kl 15-18 

På plats finns arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, dietist, 

bibliotekarie, äldrepedagog, anhörigkonsulent, representanter för 

aktuella föreningar och kanske några fler.

Underhållning Daniel Perez spelar och sjunger kl. 16.00- ca 16.45

Föreläsning ”Stroke – vad händer sen?”
kl. 18 - ca 19.30 Vikadamm

Med möjlighet att också ställa frågor 

Föreläsare överläkare Carl Henrik du Rietz 

Ger-rehabkliniken Kungälvs sjukhus

Kaffe o kaka serveras under eftermiddagen

Välkommen!

Frågor?  
Ring Ann-Marie Thunberg anhörigkonsulent 0303-371254

TEXT!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lunchteater – ny giv 
i Kulturfabriken
– August Strindberg först ut

Ylva Lind och Jenny Korhonen sätter upp "Den starkare" Ylva Lind och Jenny Korhonen sätter upp "Den starkare" 
av August Strindberg som en lunchteater på Pelarteatern av August Strindberg som en lunchteater på Pelarteatern 
i Alafors. Premiären är på söndag.i Alafors. Premiären är på söndag.


