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DET RÄTTA VALET FÖR DIG
Vi erbjuder: Hemtjänst och Personlig Assistans

Vi är glada att kunna berätta för er äldre i Ale, att vi är godkända av 
Kommunen för att utföra hemtjänst hos er. Vi kan dessutom hjälpa er som 
har rätt till personlig assistans med insatser enligt LSS. Vi har tillstånd från 
Socialstyrelsen.

 

            

Ring så bokar vi en tid på tel: 031-789 09 90 eller mobil: 073- 504 18 40
www.flexiassistans.se, flexiassistans@hotmail.se

Dansar i Furulund
För sju år sedan stod han för första gången på en riktig teaterscen. 

Med Teatervinden har han medverkat i ett fl ertal hyllade föreställningar.
Nu är Gunnar Bergevald aktuell i fl era roller när Dansen på Furulund visas i Alafors.

Du har flera roller i Tea-
tervindens bygdespel Dansen 
i Furulund, som hade premiär 
förra lördagen. Vad är det 
bästa med att spela teater?
– Sammanhållningen som 
man får, inte bara inom 
gruppen, utan även med 
publiken. Sammanlagt 
kommer vi att spela 18 före-
ställningar så man lär känna 
varandra ganska bra under 
den tiden. När man står där 
bakom scenen med alla olika 
sortes människor och gör 
detta tillsammans, det är en 
häftig känsla.

Hur länge har du hållit på 
med teater?
– Jag gick med i Teatervin-
den 2006. Det var första 
gången jag provade på ren-
odlad teater, men jag har 
tidigare sjungit i körer där vi 
försökt vara sceniska, bland 
annat i en medeltidskör. Det 
är fantastiskt med teater, 
man växer och utvecklas för 
varje roll man gör. Jag hyser 
hopp om att folk tycker 

om det man gör och det 
är underbart att få träffa så 
mycket duktiga människor.

Vad har du som göteborgare 
för koppling till Ale kommun?
– Ingen alls egentligen, för-
utom Teatervinden. Men nu 
har jag varit här så mycket 
i samband med alla repeti-
tioner och föreställningar 
så stundtals känns det som 
man inte är någon annan-
stans. Man känner en slags 
historiens vindslag i Dansen 
i Furulund och likaså när 
man befinner sig på Pelar-
teatern, som är en gammal 
industribyggnad. Det är fas-
cinerande. Som vita fläckar 
på en karta.

I april hade Kulturskolans 
uppsättning av musikalen 
Annie premiär, där du spe-
lade president Roosvelt. Hur 
var det?
– Det var väldigt roligt, 
framför allt att vi var i så 
blandade åldrar; barn, ung-
domar och så vi gamlingar. 

Man blir helt fascinerad av 
alla duktiga barn och unga 
och en stor eloge till Eva 
Malmgren, som är en helt 
superb regissör och ledare.

Du har med andra ord haft 
en händelserik vår…
– Ja, föreställningarna har 
jag repeterat parallellt och 
så har jag golfat däremellan, 
så det har varit fullt upp.

Vad mer än teater engage-
rar dig?
– Jag är medlem i Odd 
Fellow, som är en välgören-
hetsorganisation. Vi jobbar 
med olika projekt som 
bidrar till att hjälpa männ-
iskor runt om i hela världen, 
samtidigt som tanken är att 
man ska växa som människa. 
Opera tycker jag mycket 
om och har abonnemang 
på Göteborgsoperan, men 
sedan ryms inte så många 
fler intressen. 
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Namn: Gunnar Bergevald
Ålder: 64
Bor: Göteborg
Familj: Fem barn och två barnbarn
Gör: Fordonstekniker för Scania
Engagerad i: Teatervinden och 
välgörenhetsorganisationen Odd 
Fellow
Fritidsintressen: Teater, opera och 
välgörenhetsprojekt
Lyssnar på: Klassiskt
Favoritfi lm: Bourne-fi lmerna är en 
favorit
Drömroll: ”Jag vill spela roller som 
berör och som har en betydelse 
för folk.”
Drömresa: Europas huvudstäder, 
som Prag, Paris och Budapest.
Föreställningar i urval: Guldtun-
nan, Utfl ykten, Annie, Rävfällan, 
Marknadsafton
Aktuell: Spelar fl era roller i 
Teatervindens senaste bygdespel 
Dansen i Furulund, bland annat 
karaktären Anders som är på jakt 
efter kärlek.


