
2013  |   vecka 47  |   nummer 42  |   alekuriren 19

Samrådet kring Västlänken, Göteborgs nya pendeltågstunnel, 

går vidare – och den här gången bjuder vi in till öppet hus med 

fokus på förslag inför byggskedet. Platsen är Älvrummet på 

Kanaltorget, mellan Nordstan och GöteborgsOperan i Göteborg.

Representanter från Trafi kverket fi nns på plats och bland annat 

behandlas hur Västlänken kan byggas, vilka service- och 

arbetstunnlar som behövs, vilka anläggningar ovan jord som 

planeras och hur det fortsatta arbetet ser ut.

Ställ dina frågor och kom med dina synpunkter. Vi fi nns på 

plats vid följande tillfällen:

Onsdag den 27 november kl 15.00–19.00

Lördag den 30 november kl 11.00–15.00

Tisdag den 3 december kl 15.00–19.00

Och kom ihåg att du dessutom kan få kontinuerliga nyheter 

om Västlänken till din mejlkorg genom att prenumerera på vårt 

nyhetsbrev! Anmäl dig på www.trafi kverket.se/vastlanken

I ÄLVRUMMET! 
SAMRÅD OM VÄSTLÄNKEN

KONVENT 
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Ä L V Ä N G E N  S P O R T L I F E

•  MXDC SÄLJER TRÄNINGSKLÄDER  
KL 11-15

• TÄVLINGAR I GYMMET

• XTRAVAGANZA

• DELTA I STJÄRNCHANSEN

• PT I GYMMET

•  ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!  
Medlem som icke medlem

•  RING OCH BOKA DIG REDAN NU 
TEL: 0303-746660

Lördagen den 23 november 08.30-16.00

SCHEMA UNDER DAGEN

08.45–09.45 Bodybalance
10.00–11.00 Afrodance
10.00–11.00 Cykelaktivio
11.15–12.15 Lesmillskavalkad
12.15   Trubadur,  

 tapas och mingel.
12.30   Modevisning  

från Pfager Ljuva hem
13.15–14.00 TRX BLAST
13.15–14.00  Zumba toning
14.15–15.45 Utmaningen

En dag full med träning, 
glädje och inspiration!

Tar fasta på ljuset
Advent närmar sig och snart skrider Kyrkbyskolans luciatåg fram i mörkret.
För musikläraren Mia Odlöw är då det mångkulturella perspektivet viktigt.

Som körsamordnare inom Star for life vet hon hur givande det är med utbyte.

Hur går det med förbere-
delserna inför lucia?
– Det går bra, kören övar 
för fullt. 

Hur traditionell är reper-
toaren?
– Jag har som målsättning 
att det ska vara ett mångkul-
turellt luciatåg med inslag 
från bland annat mellanös-
ten och från keltisk musik. 
Alla ska kunna känna igen 
sig. Det kan handla om att 
man spelar ett annorlunda 
instrument eller lägger till 
nya instrumentala inslag till 
traditionella julsånger. Jag 
hämtar inspiration från olika 
håll, något år använde vi oss 
till exempel av en vinjett till 
en norsk julkalender. Det 
viktigaste budskapet med 
lucia tycker jag är att ta fasta 
på ljuset – att våga ta för sig 
och låta sitt eget ljus, sin 
inre kraft skina, då låter man 
även andra göra likadant.

 Hur är din relation till 

julen?
– Jag älskar jul! Det är så 
mysigt och otroligt vackert 
med alla ljus. Den enorma 
musikaliska repertoaren som 
hör julen till är helt fantas-
tisk och väldigt stämnings-
full. 

Vad är viktigast i julfiran-
det?
– Att jag och min man firar 
med båda våra familjer. Vi 
är båda musiklärare och 
har många musikintresse-
rade i släkten så vi spelar 
och sjunger mycket när vi 
träffas.

Du är även engagerad 
i arbetet med det afri-
kanska utbildningspro-
grammet Star for life, 
bland annat som samord-
nare för kören. Vad var 
det du fastnade för?
– Musiken är en central del 
i Star for Life, liksom det 
internationella perspekti-
vet. Vi har mycket att lära 

från den afrikanska musik-
kulturen, inte minst när det 
kommer till ”feeling”.

I februari var du i Syda-
frikanska KwaZulu-Natal, 
som en av representan-
terna för Ale kommun. 
Hur var din upplevelse?
– Omvälvande. Det man 
slogs av var den enorma 
energin som fanns ute på 
skolorna, trots de knappa 
medlen. Det var en häftig 
upplevelse och jag åker 
gärna tillbaka någon gång.

Vad är förhoppningen när 
Star for life nu införs på 
Ales högstadieskolor?
– Att Ales ungdomar ska 
känna att de kan påverka 
sina liv och förstå varför det 
är viktigt att jobba målmed-
vetet. Även att de ska kunna 
lyfta blicken och känna att 
de ingår i en internationell 
gemenskap. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Mia Odlöw  
Ålder: 40
Bor: Mölndal
Gör: Undervisar i musik och engel-
ska på Kyrkbyskolan
Familj: Maken Torbjörn, dottern 
Beda 7
Intressen: Musik, teater, samhälls-
frågor
Lyssnar på: Mycket klassiskt och 
jazz, men själva grejen med musik 
är att kunna lyssna på allt.
Äter helst: Fiskgryta
Reser helst till: Städer med 
mycket kultur
Bästa med juletider: Alla ljus och 
den stämningsfulla julrepertoaren
Sämsta med juletider: Överhäng-
ande risk att man försöker för 
mycket att få det mysigt så att det 
istället blir stressigt och ”omysigt”. 


