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NÖDINGE. Regiontea-
ter Väst har i projektet 
BOOST tagit tempen på 
var de politiska vindar-
na blåser hos nästa-
gångsväljarna.

Åsikter och tankar har 
samlats in bland högsta-
dieelever i regionen.

I fredags fi ck Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) och Utbildnings-
nämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C) ta 
emot ett äppelträd med 
ungdomars önskningar 
för framtiden.

Under de senaste månaderna 
har Regionteater Väst träffat 
ett stort antal högstadieelever 
i regionen och frågat dem om 
hur de ser på samhälle, poli-
tik och framtid. Det rika ma-
terial som de fi ck till svar har 
teatern förvaltat och gjort till 
en scenkonsthändelse. I förra 
veckan besökte Regionteater 
Väst samtliga Västra Göta-
lands 49 kommuner och i 
fredags var turen kommen 
till Ale.

– Med detta projekt ville vi 
belysa det faktum att högsta-
dieungdomar inte har någon 
reell politisk makt och ingen 
rösträtt, men likväl påverkas 
av alla beslut som fattas. Nu 
när det är valår ville vi ta 
chansen att låta dem komma 
till tals och ge ungdomarna 
en känsla av att deras röst 
trots det faktiskt betyder nå-
got, säger Jan Coster och 
Jenny Nilsson, projektleda-
re för BOOST.

Regionteater Väst möt-
te ansvariga politiker på Ale 
Torg för att överlämna ett 
önsketräd, fyllt av lappar 
med åsikter och önskningar 
från unga inför framtiden. På 
lapparna kunde man bland 
annat läsa: ”Bättre skolmat”, 
”Mindre utsläpp”, ”Bättre 
fotbollsplaner” och ”Bli bätt-
re på att slänga skräp rätt”.

– Generellt skulle man 
kunna säga att jämställdhet 
och miljö engagerar ung-
domarna liksom invandrar-
frågan, säger Julia Boström, 
informationsansvarig på Re-
gionteater Väst.

Mikael Berglund och Ele-
na Fridfelt tog emot trädet 
och lovade att hitta ett lämp-
ligt ställe där det kan plante-
ras.

– Det får defi nitivt bli i 
skolmiljö, nära ungdomarna. 
Det påminner dem och oss 
om önskningarna. Förhopp-
ningsvis kommer trädet att 
bära frukt, sade Mikael.

– Jag ansöker om tillfällig 
vårdnad av trädet så länge, 
avslutade Elena Fridfelt.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I fredags 
var det smyginvigning 
av Grillen & Kock-Malin.

Inbjudna gäster 
fi rade tillsammans med 
Älvängens nya företa-
garduo.

– Nu är vi äntligen i 
mål, strålade Marja Har-
desjö och Malin Eklund 
när de hälsade välkom-
men.

Många representanter från 
ortens näringsliv fanns 
på plats när Grillen & 
Kock-Malin slog upp dör-
rarna på glänt i fredags kväll. 
Marja Hardesjö och Malin 
Eklund överöstes med blom-
mor, presenter och lycka 
till-önskningar.

– Det känns otroligt in-
spirerande. Vi har lagt ned 
åtskilliga arbetstimmar och 
investerat mycket pengar i 
lokalen, men nu är vi äntli-
gen i mål. Förhoppningsvis 
kommer Aleborna att upp-
skatta vår affärsidé, säger 
Malin Eklund till lokaltid-
ningen.

Det kommer att bjudas 
klassisk grillmeny med fi nska 
inslag. Hemlagat mos utlo-
vas. Därutöver ska gästerna 
kunna ta del av kaffe samt 
smörgåsar och tårtor.

– Vi har jobbat dag och 
natt den sista tiden. Nu kan 
vi konstatera att det har va-
rit värt allt slit, säger Marja 
Hardesjö.

JONAS ANDERSSON

Marja Hardesjö och Malin Eklund hälsar välkommen till Grillen 
& Kock-Malin.

Invigningsgästerna såg ut att trivas.

Invigningsfest 
hos Grillen & 
Kock-Malin
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Hemlig resa med Ale GK
Fredagen den 12 september åkte Ale GK:s sponsorer, drygt 30 personer, på sedvanlig årlig hemlig 
resa. I år gick den till Åsundsholms GK utanför Ulricehamn vid sjön Åsunden, en fantastisk vacker 
golfbana med underbara greener. Vädret var inget att klaga på, strålande solsken och i stort sett 
vindstilla. Klubben fick mycket beröm av alla deltagare för ett välordnat arrangemang. Mästare i år 
blev Ingvar Masser med 73 slag netto. Ett stort grattis! Vi återkommer med ny resa nästa år. Hör 
gärna av Er till kansliet om Ni önskar bli sponsor till nästa år och få uppleva den glada stämning som 
råder under en sådan här trevlig resa.          Text: Thomas Lundström

Mikael Berglund (M) och Elena Fridfelt (C) tog emot trädet fyllt 
av önskelappar, som Regionteater Väst överlämnade på Ale Torg 
i fredags.

Ungdomar klär trädet med 
sina önskningar för framtiden.

– Nästagångsväljarna har sagt sitt
Önsketräd överlämnades

NÖDINGE. Bokcirklar 
blir allt mer populärt.

Den gemensamma 
nämnaren hos delta-
garna är att de älskar 
litteratur.

– Vill man starta en 
cirkel så är vi bibliote-
karier gärna med vid 
uppstarten för att tipsa 
och inspirera, säger 
Kristina Östlind.

Det pågår bokcirklar på alla 
Ales bibliotek. I Älvängen 
och Skepplanda fi nns bok-
cirklar som varit igång i 
över tio år.

– Genom bokcirklarna 
är det många som fått nya 
vänner, förklarar Kristina 
Östlind och fortsätter:

– Oftast bestämmer del-
tagarna tillsammans vad 
de ska läsa, ibland ett tema 
med olika författare och tit-
lar, ibland läser man samma 
bok. Ibland planerar dock 
bibliotekarien innehållet de 
kommande träffarna.

När lokaltidningen 
hälsar på i Nödinge har 
bibliotekarie Birgitta 

Svensson-Berg just hälsat 
deltagarna välkomna. Den 
här gruppen läser en bland-
ning av litteratur, biografi er 
och Afrika. Närmast på tur 
står ”Allt går sönder” av 
Chinua Achebe.

– Vi träffas en gång i 
månaden. Det är väldigt 
kunskapsberikande. Vi upp-
fattar en bok olika och tyck-
er givetvis olika om inne-
hållet. Ibland händer det att 
man har missat något som 
en annan deltagare fångat 
upp, förklarar Ulla Olsson.

Barbro Wallin ser en 
annan fördel med att ingå i 
en bokcirkel.

– Det är skönt att läsa 

böcker som någon annan 
väljer ut. Annars är det lätt 
att fastna i en bestämd gen-
re.

Bokcirklarna behöver 
nödvändigtvis inte ske på 
biblioteken, men lokaler 
fi nns till förfogande för 
dem som önskar.

– Jag tycker att 4-8 
personer utgör en lagom 
grupp. Förutom att vi på 
biblioteket tillhandahåller 
litteraturen så brukar jag 
skicka med ett författar-
porträtt och recensioner 
på boken, avslutar Birgitta 
Svensson-Berg.
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Bokcirklar finns på samtliga bibliotek i Ale kommun. Från vän-
ster: Siv Jinton, bibliotekarie Birgitta Svensson-Berg, Barbro 
Wallin, Ulla Olsson och Lise-Lotte Modin.

”Väldigt kunskapsberikande”
Populärt med bokcirkel:


