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NÖDINGE. Så var kon-
traktet påskrivet!

Medina får sällskap 
av Malcolm B på Festi-
valborgscenen den 30 
april. 

Flaggan är hissad och 
biljetterna släppta – 
snart är väntan över. 

Hur syr man ihop en drogfri 
musikfestival med stora eta-

blerade artister för närmare 
tusen ungdomar på en liten 
ort som Nödinge?

Man anlitar arrangörsför-
eningen Löftet. 

Med stor entusiasm pla-
nerar de just nu det sista 
inför Festivalborg och med 
bara tre veckor kvar måste 
alla bitar falla på plats. 

Arrangörerna är mycket 
stolta över att kunna pre-
sentera en repris av fjolårets 

succéartister, hiphopduon 
Medina, som får sällskap av 
stjärnskottet från tv-pro-
grammet X Factor, rapparen 
Malcolm B. 

Dessutom spelar aleban-
den Two Faced och Back-
lights och kvällens DJ är Ale 
fritids Daniel Andersson.

– Det blir en bra mix ef-
tersom Medina vänder sig 
till de äldre ungdomarna och 
Malcolm B till de lite yngre. 

Vi hoppas på en skön stäm-
ning och många besökare, 
säger Batoul Raad.

Hon är en av de närmare 
100 ungdomar som på något 
sätt är med och hjälper till 
kring arrangemanget. 

Enligt traditionen hissa-
des i måndags Festivalborg-
fl aggan, ett vårtecken säkrare 
än något annat. 

JOHANNA ROOS

– Bara tre veckor kvar till Festivalborg

Flaggat för festival
För ungdomar av ungdomar. Närmare 100 ungdomar är på något sätt med och hjälper till kring musikevenemanget Festivalborg.
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NOL. Onsdagen den 23 
april hålls ett öppet 
möte i Medborgarhuset.

PRO-föreningarna i 
Ale står som arrangör.

Politiker kommer 
att fi nnas på plats och 
publiken får chansen att 
ställa sina frågor.

Det är PRO centralt som 
uppmanat landets föreningar 
att lokalt ta initiativ till dia-
logmöten med sina politiker. 
Man vill sätta fokus på frågor 
som rör den äldre generatio-
nen inför valet till EU i maj 
och riksdagsvalet i septem-
ber.

– Orättvisan i beskattning 
mellan löntagare och pensi-
onärer ökar. Äldreomsorgen 
saknar resurser. Det saknas 
plats på äldreboendena. Är 
det rätt? Det vill vi ha svar 
på nu när vi bjuder in till öp-
pet möte i Medborgarhuset, 
säger Eva Carlsson i PRO:s 
samrådsgrupp.

PRO kommer inför valet 
att lyfta fram pensionärerna, 
äldreomsorgen och boen-
det med förhoppningen att 
få politikerna att prioritera 
dessa frågor.

– Närmare två miljoner 
pensionärer röstar den 14 
september. Det är var fjärde 
väljare, betonar Hans Hell-
man, ordförande i samråds-
gruppen.

Samtliga etablerade parti-
er i Ale kommun är inbjudna 
till mötet i Alafors med en 
deltagare i panelen och en 
bisittare.

– Vi förutsätter att alla 
partier närvarar, säger Hans 
Hellman.

Utöver politikerutfråg-
ning kommer det att bli mu-
sikunderhållning av PROku-
lelebandet och fi kastund.

– Vi hoppas naturligtvis på 
god uppslutning. Alla är väl-
komna till Medborgarhuset, 
inte bara PRO-are, avslutar 
Eva Carlsson.

JONAS ANDERSSON
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PRO:s samrådsgrupp bjuder in till öppet möte med politikerut-
frågning i Medborgarhuset, Alafors, onsdagen den 23 april.

– PRO bjuder in till öppet möte
Reagerar mot orättvisor

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

– Jämför alltid med oss!

NÖDINGE. I lördags ar-
rangerade Naturskydds-
föreningen Klädbytar-
dag på ett hundratal 
platser runtom i landet.

Nödinge var en av 
orterna.

Närmare 400 plagg 
lämnades in och 273 av 
dessa fi ck nya ägare.

Det var tredje året i rad som 
Återbruksgruppen i Skepp-
landa, tillsammans med bib-
lioteket i Ale, genomförde 
Klädbytardag i Ale gymnasi-
um. Arrangemanget sker un-
der Naturskyddsföreningens 
fl agg.

– Vi är jättenöjda med hur 
lördagsförmiddagen förlöp-
te. Det blir en intensiv peri-
od när besökarna ska lämna 
sina plagg och när bytena ska 
ske, säger Monica Svens-
son.

I foajén utanför bibliote-
ket kunde man lämna in upp 
till fem fräscha plagg mot 
motsvarande antal bytes-
brickor. Dessa användes se-
dan för att hitta ”nya” plagg.

– Överskottet av kläder 
kommer vi att lämna till 
Röda Korsets Kupan, avslu-
tar Monica Svensson.

JONAS ANDERSSON

Gamla plagg blir till nya
– Lyckad Klädbytardag i Nödinge
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Lena Svanström, Ann-Katrin Dafgård, Elinor Jonson och Monica 
Svensson hade mycket att göra under Klädbytardagen.

Sofia Fröjdlund från Älvängen, med sonen Eric, och Helene Hjellym, Nödinge, kom med kläder och 
fyndade sedan plagg till sig själva.
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