
snackar om allt möjligt och 
hittar på olika utmaningar. 
Det är kul att vara på en sta-
tion som spelar den musiken 
man själv lyssnar på. Vi beter 
oss inte som man är van att 
höra närradion. 

Vill ha tips
En annan medarbetare med 
rötter i Ale är John Eriks-
son, uppvuxen i Nol och nu-
mera kungälvsbo, som hörs 
i radion på eftermiddagarna 
tillsammans med Stefan. 

Även här är musikintresset 
stort och han är även basist i 
hårdrocksbandet Twin.

Under Pirate Rocks första 
år har stationen även hunnit 
medverka på ett antal evene-
mang, som Marstrands-tab-
beraset, Kungälvsfestivalen 

och inte minst Metaltown 
där man intervjuade band vid 
campingscenen. 

Hårdrocksinfluenserna 
till trots rapporterar man 
även från lokala sporthän-
delser, Kommunfullmäktiges 
sammanträden och andra 
nyheter från närområdet. 
Programpunkten ”Lokala 
pirater” innehåller intervju-
er och låtmaterial med lokalt 
fokus och jakten på nya för-
mågor fortsätter. 

– Vi vill gärna att folk 
skickar material till oss, vare 
sig det handlar om lokala 
band, sporthändelser eller 
nyheter från närområdet. 
Hittills har engagemanget 
varit helt otroligt och det 
känns jättekul, säger Anto-
nina.
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KUNGÄLV/ALE. Den 1 
januari 2013 klockan 
00.01 avbröts plötsligt 
Ale-Kungälvs närradio-
sändningar från pingst-
kyrkan.

In på frekvensen 
dundrade istället det 
tyska hårdrocksbandet 
Rammstein.

Sedan dess har sta-
tionen Pirate Rock bara 
vuxit och nu fortsätter 
jakten på lokala ”pira-
ter”.

En fördubbling av medar-
betare, utökade program-
punkter, tatuerare i studion, 
rapporteringar från ett flertal 
evenemang, och en lyssnar-
skara som blir allt större. 

Gänget bakom Pirate 
Rock på frekvensen 95,4 kan 
blicka tillbaka på ett premiär-
år som överträffade alla för-
väntningar, men de har inte 
legat på latsidan. Tvärtom.

– Det ligger mycket arbete 
bakom. Stationen driver vi 
helt ideellt vid sidan av våra 

vanliga jobb, men vi gör det 
för att det är så roligt. Det 
har funnits ett behov av den 
här typen av station i Ale och 
Kungälv, säger Stefan Ko-
bylinski, som tillsammans 
med dottern Antonina Ko-
bylinski och Jimmy Geft är 
initiativtagare till radiosta-
tionen Pirate Rock som sän-

der via närradion i Kungälv 
och Ale.

På bara ett år har tre blivit 
sju. En av dem är Christian 
Berntsson, bosatt i Surte, 
som hoppade på skutan i 
somras och nu leder mor-
gonprogrammet tillsammans 
med Antonina. 

– Det är riktigt roligt, vi 

NÖDINGE. Två angrepp 
inom loppet av en vecka.

Strax före fem på 
tisdagseftermiddagen 
utsattes Smycka på Ale 
Torg för ett rån.

En timma senare 
kunde en man i 25-års-
åldern gripas i Nödinge 
misstänkt för gärningen.

I förra veckans tidning kun-
de ni läsa om den rånare som 
övermannades på Smycka. 
Det var ägaren till Hälsote-
ket, Torbjörn Svahn, som 
höll kvar gärningsmannen 
till dess att polis anlände till 
platsen. Den gripne hade 
gått till attack med en ham-
mare för att förse sig med 
värdesaker från butikens 
glasmontrar.

I tisdags larmades polis 
återigen till Smycka sedan en 
man med kniv hotat persona-
len. Ingen person kom dock 
till skada. Gärningsmannen 
fick med sig kontanter samt 
några örhängen innan han 
springande lämnade butiken.

Senare på kvällen, klockan 
17.40, kunde polisen gripa 
en man i 25-årsåldern, miss-
tänkt för rånet.

JONAS ANDERSSON

NOL. Evas Matglädje har 
klappat igen.

Efter nio år i före 
detta Tudors lokaler 
stängde Eva Lundgren 
för gott vid årsskiftet.

– Jag har bolaget kvar 
och vi får väl se om jag 
dyker upp någon an-
nanstans, säger Eva lite 
hemlighetsfullt.

Evas Matglädje har varit en 
populär lunchkrog under en 
lång följd av år.

– Det roligaste med det 
här jobbet har naturligtvis 
varit kontakten med gäster-
na. Jag har haft flera stammi-
sar som har återkommit dag 
ut och dag in, berättar Eva 
Lundgren som också bedri-
vit cateringverksamhet.

Det var guldår för Evas 
Matglädje under den period 
som vägen och järnvägen 

byggdes ut i Ale. Arbetarna 
stod i kö för att mätta sina 
magar.

– Fjolåret var betydligt 
tuffare och eftersom förut-
sättningarna skulle komma 
att förändras för 2014 såg 
jag ingen annan utväg än 
att stänga. Det är emellertid 
inte otänkbart att jag tar nya 

tag i branschen vad det lider. 
Vi får se vad framtiden har 
att utvisa, säger Eva.

– Jag vill passa på att tacka 
alla kunder samt ett tack till 
Zina, min mamma och mina 
döttrar Camilla och Malin 
som har ställt upp helhjärtat 
under alla år.

JONAS ANDERSSON

Ett år med hård närradio
– Pirate Rock 
ser tillbaka
på ett lyckat 
premiärår

Nära nyheter och hård musik. Stefan Kobylinski, John Eriksson, Antonina Kobylinski, Christian Berntsson är fyra av sammanlagt sju med-
arbetare på Pirate Rock 95,4, Ale-Kungälvs närradiostation. 

Populär lunchkrog 
i Nol har stängt

Evas Matglädje i Nol klappade igen vid årsskiftet.

Smycka på Ale Torg utsattes för 
ett rån i tisdags eftermiddag. 
Det var andra gången på kort 
tid som det skedde ett angrepp 
mot butiken.
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Smycka utsatt 
för rån

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

I samarbete med Alebacken Sk, 
Friluftsfrämjandet & Ale Fritid 

GRATIS!GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!
FREDAG 17 JANUARI KL 18-21

Alebacken Sk och 
Friluftsfrämjandet 

erbjuder GRATIS 
skidskola!
(min.ålder 10 år)

Kom till Alebacken 17 Januari kl 18.00. 
Då får alla barn och ungdomar upp till 20 år åka gratis i backen.  


