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NOL. Ett omfattande 
vatten- och avloppsar-
bete pågår vid Gallås-
vägen i Nol.

– Man håller på att 
svetsa stora rör och 
arbetet kommer att 
pågå tills vidare, det 
är svårt att säga när 
det blir färdigt, sä-
ger parkchef Anders 
Alfredsson.

Ale kommuns VA-avdel-
ning arbetar sedan en dryg 
månad tillbaka med att 
svetsa rör och även lägga 
nya vid Gallåsvägen i Nol. 

Ett stort område har 
grävts upp och närboende 
undrar nu när det ska vara 
färdigt och hur länge åter-
vinningsstationen kommer 
att vara stängd. 

– VA-avdelningen kan 

inte svara på det i dagslä-
get. Det är stora trummor 
och rör det handlar om och 
arbetet pågår därför tillsvi-
dare, säger Anders Alfreds-
son. 

Närmsta återvinningssta-
tion ligger dels vid Folkets 
Husvägen i Nol och dels 
vid gymnasiets parkering i 
Nödinge.

JOHANNA ROOS

Uppgrävt tillsvidare
– Omfattande VA-arbete vid Gallåsvägen
Kommunens VA-avdelning kan ännu inte svara på när arbetet vid Gallåsvägen kan bli färdigt.
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-Jul-
på Ale Torg!

ALLA
LÖRDAGAR Jultomten kommer till 

torget och samlar in 
barnens önskelistor

Söndagsöppet 8, 15 och 22 december 11-15
Må-fred 16/12–20/12 10-20
Lördag 21/12 10-17
Söndag 22/12 11-17
Måndag 23/12 10-20

10-13
Juldagen Stängt
Annandag jul 11-15

10-15
Nyårsdagen Stängt

11-15
Trettondedag jul 11-15

ICA KVANTUM 7-23 förutom:
ÖPPETTIDER I JUL

ÖVRIGA BUTIKER

Psst. Glöm inte att boka in vårt 

populära julklappsbord!

LÖR 14 DEC KL 12

James Burton spelade gav över 1100 spelningar med Elvis Presley. Nästa tisdag kommer han 
till krogen Backa Säteri i Nödinge.

Elviskollega till Nödinge
NÖDINGE. Tyrone Hans-
son även känd som (S)-
politiker tillhör Sveri-
ges största Elvisfan.

Det har sina fördelar.
I förra veckan ringde 

James Burton som 
spelade med Elvis un-
der glansdagarna och 
frågade om han fick 
komma på besök.

Svaret behöver ni knappast 
fundera på. Tyrone Hansson 
tog kontakt med den lokala 
krögaren och undersökte 
möjligheten till ett mindre 
event. 

– Det har varit snabba 
ryck, men det här är ett till-
fälle som aldrig återkom-
mer. Backa Säteri var med 
på noterna, bokstavligt talat, 
och på tisdag blir det därför 
en talk show med mig och 
James Burton. Det känns 
smått otroligt, berättar 
Tyrone Hansson för lokal-
tidningen.

James Burton är född 1939 
och har spelat med så gott 
som alla de riktigt stora artis-
terna. Han är fortfarande 
flitigt använd som studio-
musiker i USA. 1968 ringde 
Elvis till James och ville ha 
med honom i Elvis come-
back. Dessvärre var Burton 
upptagen med att spela in 
en skiva med Frank Sinatra. 
Året därpå ringde Elvis igen 
och från 1969 fram till 1977 
medverkade han på över 
1100 konserter med Elvis 
och även på hans studioal-
bum. James missade faktiskt 
inte en enda konsert med 
Elvis. 

På 60-talet turnerade 
James med Ricky Nelson 
och bidrog med sitt gitarr-
spel till hits som Mary Lou 
och Susie Q. Andra artis-
ter han spelat med är John 
Denver, Roy orbison, Jerry 
lee Lewis, Keith Richards, 
Elvis costello....

Hur fick ni kontakt?

– Jag har varit engagerad 
i ett antal Elvisgalor och har 
lite kontakter med boknings-
bolag. För sex år sedan hade 
vi besök av Joe Esposito som 
var Elvis turnéledare under 
glansåren. James Burton är 
egentligen på genomresa, 
men hade tisdagskvällen 
ren. Jag fick en förfrågan om 
jag var sugen på att hitta på 
något enkelt, som inte kräver 
så mycket förberedelser. Det 
blir en talk-show där jag och 
James pratar om hans musi-
kaliska liv som garant för 
många artisters framgångar. 
Åhörarna kommer att känna 
igen flera välkända gitarr-riff 
från mannen som en gång 
skapade dem, svarar Tyrone 
Hansson som om han redan 
vore i himmelriket.

Med andra ord en måste-
kväll för music lovers!

GRATTIS!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


