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Stänger inga dörrar
Sång, innebandy, långresor och flera olika arbeten.

Många intressen ska rymmas i Stina Johanssons liv och hon har plats för dem alla.
Som körledare för Ale Lucia ser hon fram emot en stämningsfull kväll.

I år är du körledare för 
Ale Lucia. Berätta, hur 
ser upplägget ut?
– Det är lite nystart med 
några förändringar. Till 
exempel är det bara fem i 
truppen jämfört med sju 
tidigare. Jag vill hellre satsa 
på kvaliteten och dessa tjejer 
låter fantastiska tillsammans. 
Vi har plockat bort några 
gamla låtar och lagt till lite 
nytt för att få en lagom mix. 
Dessa tjejer har mycket pop 
i sig och det har vi tagit till-
vara på, samtidigt som vi 
bevarat det traditionella och 
i vissa fall gått tillbaka till 
det riktigt gamla. En del 
låtar ska man inte röra alls 
och det finns inget vackrare 
än när ”Nu tändas tusen 
juleljus” får dynamik.

Du har själv varit med i 
luciatruppen…
– Ja, 2006, men redan tre 
år tidigare var jag för första 
gången med och hjälpte till. 
Eftersom mamma alltid varit 
engagerad i Ale Lucia fick 
jag vara med tidigt. 2007 var 

första året på Furulund och 
när jag sedan blev tillfrågad 
av Ahlafors IF att leda kören 
var det inget att tveka på.

Vad har du annars för 
relation till julen?
– Jag tycker inte om köp-
hetsen och allt sådant som 
hör julen till, men jag gillar 
julstämningen och sjunga 
jullåtar i kyrkan. På lucia 
blir det är oerhörd värme på 
scenen, trots att alla står ute 
i kylan med stora jackor och 
det tycker jag om.

När hittade du din egen 
sångtalang?
– Första gången jag stod på 
scen var i en Astrid Lind-
gren-kavalkad när jag var 
nio år då jag sjöng varg-
sången ur Ronja Rövardot-
ter. Sedan jag var 12 har 
jag sjungit för Ingegerd 
Andersson, som jag sedan 
hade som lärare på Ale gym-
nasium. 

Ditt andra stora intresse 
är att resa. Vilket är ditt 

starkaste minne från 
tiden som au pair i Nya 
Zeeland?
– Att hoppa Bungyjump! 
På min 20-årsdag överras-
kade min värdfamilj och 
mina vänner mig. Jag fick 
ha på mig ögonbindel när 
vi åkte till den högsta bron 
på Nordön. Det var en helt 
fantastisk känsla! Efter det 
har jag hoppat två gånger 
till och skulle gärna göra det 
igen. För övrigt var resan 
till Nya Zeeland det bästa 
jag gjort och jag har även 
varit tillbaka en gång och 
hälsat på. 

Hur ser framtidsplanerna 
ut?
– Jag vill hålla på med musik 
och planen är att starta ett 
företag eller en hobbyverk-
samhet. Sedan har jag sökt 
lite utbildningar till våren. 
Jag tycker om så många 
saker och vill ha möjlighe-
ten att göra det som faller 
mig in. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Stina Johansson
Ålder: 23
Bor: I Nol (men vi får se hur 
länge till…)
Gör: Körledare för Ale Lucia. 
Jobbar på Himlaskolan samt 
extra på Shell i Nol. Är även 
utbildad friskvårdsterapeut.
Intressen: Resa och uppleva, 
innebandy, läsa, musik
Lyssnar på: Allt, så länge texten 
säger mig något
Ser helst på tv: ”Jag är en riktig 
komeditjej”
Drömresa: Alla kontinenter jag 
ännu inte besökt
Ser mest fram emot i jul: ”Är 
ingen julmänniska, men att leda 
Ale Lucia ska bli jätteroligt.”
Önskar sig i julklapp: Kulturupp-
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Det är vi som 
är Axelssons!

Enkelt och lättskött boende!

Välkommen till detta ytterst välplanerad radhus i centrala Nödinge. Här bor du med 
närhet till skola, dagis, Ale torg och pendelstation mot Gbg. Hela 94+94 kvm ger plats 
åt hela familjen. Välskött hus med bla nyare tak, badrum och värmesystem. Två st 
garageplatser i länga medföljer. Välkommen på visning!  94+94 kvm. 

Pris 2.195.000:- som utgångspris. 
Ring för visning.
Adress Klockarevägen 12D.

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Snygg 2:a med låg avgift!

Välkommen till denna ljusa, trivsamma och mycket snygga 2:a i liten och
välskött förening. Låg avgift på endast 2 422 kr/månad. Fiberkabel och
p-plats ingår. Nära pendeltågsstationen som tar dig till Göteborg på ca
12 minuter.  Vån. 1/3. 52 kvm. Avg. 2.422:- 

Pris 695.000:- som utgångspris.
Visas enligt överenskommelse. 
Nordgärdesvägen 9A.

Nödinge
Surte


