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SILVER 279 KR / MÅN

SILVER+ 299 KR / MÅN

ALAFORS. Det har blivit 
hög tid att anmäla sig 
till Ale Lucia.

Sista ansökningsdag 
är nu på fredag.

Ahlafors IF:s lucia-
kommitté har fått en 
ny konstellation där 
Stina Johansson, Malin 
Haarala och Erica Er-
iksson kommer att leda 
sångövningarna.

De rutinerade ”lussemam-
morna” Gunilla Johansson 
och Maj-Lis Carlsson har 
i år fått sällskap av en trio 
unga tjejer i Stina Johansson, 
Malin Haarala och Erica Er-
iksson. Trion ska leda repeti-
tionerna i Alafors före detta 
församlingshem samtidigt 
som Gunilla och Maj-Lis 
fortsätter att ha hand om det 
administrativa arbetet med 
planering och bokning av 
Ale Lucia.

Hur kommer det mär-
kas att Ni har tagit över 
ansvaret för Ale Lucia? 

– Det kommer att märkas 
främst när det gäller det mu-
sikaliska. Då i form av nya 
låtval och nya arrangemang. 
Vi vill sätta vår egen prägel 
på Ale Lucia, säger Malin.  

Varför ska man söka till 
Ale Lucia?

– Ale Lucia är en rolig er-
farenhet, det är något man 
gör en gång och en upplevel-

se du tar med dig under en 
lång tid. Alla tjejer man lär 
känna och alla minnen som 
bildas följer ju med dig oav-
sett om du vinner eller inte, 
säger Stina. 

– Det låter lite som en 
klyscha men det är faktiskt 
sant. Man lär känna nya tje-
jer och har det riktigt roligt 
ihop. Man får chansen att 
utveckla sin sång- och scen-
närvaro samtidigt som man 
släpper loss och har roligt, 
inflikar Malin.

Vem får söka till Ale 
Lucia?

– I år är det alla tjejer med 
sångintresse som är födda 
-98 eller tidigare.

Berätta om era egna 
upplevelser från Ale 
Lucia?

– Mina upplevelser är 
enbart positiva. Jag hade 
otroligt kul. Det var några 
intensiva veckor då det var 
ganska mycket att plugga in 
textmässigt, men det var det 
verkligen värt. Jag ångrar 
definitivt inte att jag sökte, 
säger Malin.

– Jag kommer ihåg att jag 
fick ett samtal hem om att 
jag skulle vara med på uttag-
ningen till Ale Lucia. Jag var 
ganska förvånad då jag inte 
visste att någon anmält mig. 
Året var 2009. När träning-
arna kom igång så var det 
höjdpunkten på veckan. Vi 
var ett väldigt duktigt gäng 

på sju tjejer och vi blev rik-
tigt bra vänner allihop. När 
december kom så började 
det ”på riktigt”, det var då vi 
åkte runt till olika ställen för 
att uppträda, säger Erica.

– Jag hade en väldigt bra 
upplevelse i Ale Lucia, det 
kändes som att man sjöng 
jullåtar i en evighet men vi 
hade väldigt kul under tiden. 
Jag skulle aldrig vilja ha det 
ogjort, säger Stina.

Malin du vann. Kan du 
beskriva känslan?

– Jag kommer ihåg att jag 
var chockad, men blev otro-
ligt glad. Nu handlar ju inte 
allt om att vinna, men det 

var en rolig bonus. Man har 
så roligt tillsammans att man 
glömmer av att tänka på att 
man ”tävlar”.

Kröningen har under 
flera år varit förlagd till 
Furulundsparken, blir det 
så i år också?

– Nej. I år går vi tillbaka 
till gamla dagar, kröningen 
förläggs till Medborgarhuset 
som vi är vana vid sedan ti-
digare. Luciakröningen sker 
som vanligt i samband med 
Ahlafors IF:s julmarknad, 
avslutar Stina Johansson.

JONAS ANDERSSON
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Ett 30-tal SPF-are ställde ko-
san till Risveden och gick runt 
Kroksjön i strålande väder. 
Leden som är cirka 6,5 kilo-
meter är ganska kuperad men 
vandringen avlöpte väl. Owe 
Dafgård som är aktiv i Natur-
skyddsföreningen informerade 
om växtligheter. Fiskevårdsför-
eningen har uppfört vindskydd 
och Västkuststiftelsen har 
kompletterat med spänger. 

Stiftelsen har också i samar-
bete med OK Alehof tagit 
fram en ny vandringskarta över 
området. Denna pärla i Ale 
kan verkligen rekommenderas. 
Anna-Greta Singstrand som 
ansvarade för promenaden fick 
välförtjänta applåder.

Denna veckas fredags-
vandring går i Lödöse, där vi 
bestiger Tingbergs kulle.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden i strålande sol kring KroksjönKandidater sökes 
till Ale Lucia

Erica Eriksson, Stina Johansson och Malin Haarala kommer att 
hålla i sångövningarna för årets luciakandidater. Sista anmäl-
ningsdag till Ale Lucia är nu på fredag.
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