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LÖDÖSE. Hur viktig är 
det att vara uppmärk-
sam på detaljerna?

Det är en av fråge-
ställningarna i klass-
rumsteatern ”Dottern”.

I torsdags besökte 
Region Teater Väst och 
skådespelaren Michael 
Engberg Tingbergssko-
lan.

Det är med små och enkla 
medel som Anders alias Mi-
chael Engberg bjuder publi-
ken på klassrumsföreställ-
ningen ”Dottern”.

– Vi på Regionteater Väst 

i Uddevalla jobbar uteslu-
tande med barn- och ung-
domsteater i Västra Göta-
land. Målgruppen i detta fall 
är högstadieelever. Vi spelar 
den för en klass åt gången, 
berättar Michael innan före-
ställningen ska ta sin början.

Femton elever från års-
kurs 8 tar plats i salen och 
teatern kan börja. Pappa An-
ders skildrar på ett inlevelse-
fullt, känsloladdat och starkt 
sätt relationen till sin dotter. 
Det handlar om kärlek, rast-
löshet, tabletter och pulver. 
”Dottern” är en nyskriven 
monolog av Lisa Lindén. 
Det är en pjäs om närhet, 

men också om livets skiti-
ga stunder och platser ifrån 
vilka dottern skriver ett brev 
till sin pappa.

”Hej, Pappa! Det är kon-
stigt för ibland känns det 
som jag håller tillbaka för jag 
tänker att du är ömtålig. Att 
du faktiskt inte vet hur saker 
och ting ligger till här ute. 
Att du tror på allt det där du 
har sagt till mig. Det är som 
att det finns en liten värld 
och så finns det en stor värld. 
Och jag som kanske borde 
vara i den lilla världen, jag är 
i den stora världen. Och du 
är i den lilla världen.”

Med masker gestaltar Mi-

chael Engberg mötet med 
klassföreståndaren, social-
sekreteraren, personalen på 
vårdcentralen och så vidare. 
”Dottern” utspelar sig i en 
helt vanlig familj, men där 
allt inte blir som det var 
tänkt.

Efter föreställningens slut 
delar tekniker Mari Hans-
son ut en lärarhandledning.

– Det är inte ovanligt att 
det dyker upp frågor och då 
kan man diskutera föreställ-
ningen i klassrummet med 
vårt material som utgångs-
punkt, avslutar Mari Hans-
son.

JONAS ANDERSSON
Michael Engberg spelar Anders i klassrumsföreställningen ”Dot-
tern” som visades på Tingbergsskolan i torsdags.

Känsloladdad klassrumsteater
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NOL. 900 nya bostäder i 
centrala Nol.

Svenska Hus och Nol 
Företagscenter smider 
planer för Tudorområ-
det.

Kommunstyrelsen har 
tagit beslut om att ett 
planavtal ska tecknas 
för att utreda möjlighe-
ten.

Vintern 1999 kom beske-
det från Tudorledningen att 

verksamheten skulle inleda 
en avveckling från fabriks-
området i Nol. 15 år senare 
ansöker nuvarande fastig-
hetsägare, Svenska Hus, om 
planbesked för området. En 
idé om att förvandla indu-
striområdet till en attraktiv 
stadsdel med 900-1000 lä-
genheter i omedelbar närhet 
till pendelstationen är på väg 
att konkretiseras. Förutom 
Svenska Hus äger också Nol 
Företagscenter delar av fast-
igheten.

– Vi är positiva till att 
samverka till en ny detaljplan 
för området. Svenska Hus 

tankar och idéer för området 
är mycket spännande. Lä-

get är suveränt och området 
behöver anpassas för en ny 
tidsepok. Storleken gör det 
möjligt att skapa en mindre 
stadsbildning med närbuti-
ker och service inpå knuten. 
Att sedan kunna promenera 
till pendeln på några minuter 
kommer att göra lägenheter-
na enormt attraktiva, säger 
Emris Olsson.

Enda orosmolnet är av-
ståndet till Perstorps fabrik, 
men den verksamhet som 
idag bedrivs ska inte behöva 

lägga några hinder.
Kommunstyrelsen gav 

Samhällsbyggnadsnämnden 
i uppgift att skriva planav-
tal och en färdig detaljplan 
bör finnas framme inom tre 
år. Med 900 lägenheter blir 
”Nolstaden” ett av Ale kom-
muns största bostadsområ-
den.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALE. Sopverksam-
heten i Ale genom-
går en förändring. 

Matavfall ska 
börja samlas in även 
i villaområden och 
säckar ska ersättas 
med kärl för att för-
bättra arbetsmiljön. 

För att bekosta de nya 
antagandena inom av-
fallshantering i Ale 
kommun har man be-
slutat höja grundavgif-
ten på sophämtningen. 
Bland annat kommer 
kärl att ersätta säckar 
och matavfall kommer 
att börja samlas in från 
fler hushåll i kommu-
nen. Grundavgiften för 
sophämtning höjs från 
620 kronor till 805 kro-
nor per år, eller cirka 45 
kronor i kvartalet.

– De hushåll som 
idag har säckar kommer 
istället att få kärl. Kärlen 
kommer att tömmas var-
annan vecka istället för 
varje som säckarna gjor-
de. Dessa hushåll kom-
mer tvärtom att uppleva 
en lägre kostnad då de 
bara betalar för hämt-
ningen varannan vecka 
framöver, säger Carina 
Åberg, renhållningschef 
i Ale kommun.

Avgiften höjs också 
för de som har stora kärl 
på 700 till 770 liter.

– Vi höjer taxan re-
jält på de stora kärlen 
då vill bli av med dem. 
De är inte bra ur en 
arbetsmiljösynpunkt. 
De är tunga och ställer 
höga krav på marken 
under dem. Marken 
måste vara hård för att 
hålla upp vikten och det 
är viktigt hur underla-
get hanteras på vintern 
när det lätt kan bli halt, 
säger Carina Åberg. 
Grundavgiftens ökning 
gäller alla hushåll men 
synliggörs olika beroen-
de på om den är invävd i 
totalkostnaden eller pre-
senterad separat.

SOfiA KARLSSON

Höjda
priser på
sophämtning

Tudorområdet blir bostadsområde. Fastighetsägarna Svenska Hus och Nols Företagscenter har fått planbesked om att utreda förutsättningarna. Storleken gör projek-
tet extra intressant. Här kan finnas utrymme för upp till 1000 lägenheter, ett stenkast från pendeln i Nol.
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– Tudorområdet kan bli platsen för 900 nya lägenheter

Nolstaden – attraktiva
bostäder nära pendeln

En idé om 
att förvandla 
industriområdet 
till en attraktiv 

stadsdel med 900-1000 
lägenheter i omedelbar 
närhet till pendelsta-
tionen är på väg att 
konkretiseras.


