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ALAFORS. Filmsuccéerna 
har duggat tätt i Med-
borgarhuset under jul- 
och nyårsledigheten.

Nu på lördag bjuds en 
annan sorts kultur.

Det blir direktsänd 
underhållning från 
Metropolitan med Glada 
änkan på duken.

Intresset för svensktextade 
livesändningar från Metro-
politan har successivt växt i 
Ale. Det konstaterar Folkets 
Hus-föreståndare Marita 
Holmgren.

– Faktum är att fler och 
fler alebor hittar till Alafors. 
Att kunna ta del av högklas-
sig opera på hemmaplan är 
en service som vi ska vara 
stolta över. I år är ambitio-
nen att nå ut till en ännu bre-
dare publik.

Glada änkan är en operett 
i tre akter, uruppförd den 30 
december 1905 på Theater 
an der Wien. Operetten är 
en romantisk komedi som 
utspelar sig på och kring det 
fiktiva central- eller sydost-
europeiska furstendömet 
Pontevedros ambassad i Pa-
ris.

– Jag har fått in ett antal 
förhandsbokningar till lör-
dagens föreställning, avslöjar 
Marita Holmgren.

Nästa gång som det van-
kas opera i Medborgarhuset 
är lördagen den 31 januari. 
Då är det Hoffmans äventyr 
som visas.

JONAS ANDERSSON

Folkets Hus-föreståndare 
Marita Holmgren.

Opera i
Medborgarhuset

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

SURTE. En fotografisk 
kulturskatt.

I söndags var det ver-
nissage för ”Minnenas 
Surte” på Glasbruksmu-
seet.

Över 400 bilder finns 
nu till allmän beskåd-
ning.

Det är Kulturföreningen 
Bruksongar och Glasbruks-
museet som arrangerar den 
fantastiska fotoutställning 
som pågår till och med den 
1 mars.

– Arbetet började egent-
ligen för fem-sex år sedan. 
Detta är ett urval bland 
tusentals bilder, förklarar 
Bengt Henriksson, en av 
eldsjälarna.

– Per-Göran Kihl efter-
lämnade en hög av bilder 
som hans barn kom till oss 
med. Glasbruket hade ock-
så ett digert fotoarkiv samt 
Bruksongars egna samling. 
Om vi valt att visa alla bilder 
så hade vi fått hyra Ale Are-
na, skrattar Bengt. 

Ett 25-tal Bruksongar 
har via ABF:s regi bedrivit 
studiecirkel med syftet att 
åstadkomma just denna fo-
toutställning. Deltagarna 
vittnar om ett mödosamt, 
men samtidigt roligt arbete.

– Det tar sin lilla tid att 
gå igenom bilderna. Det ska 
fram årtal och namn på per-
sonerna som är porträttera-
de. Bildmaterialet framkallar 
en känsla av nostalgi.

Bilderna speglar Surte 
samhälle från sent 1800-tal 
fram till idag. Surtes historia 
har dokumenterats för den 
nya generationen.

– Glasbruket hade natur-
ligtvis en dominerande ställ-
ning på orten. Förr var Surte 
en centralort som hade allt, 
kommunalhus, polis, biograf 
och så vidare.

Fotoutställningen skildrar 
inte bara livet på bruket, för-
enings- och musiklivet har 
sin självklara plats liksom 
skolan, näringslivet och det 
kristna samfundet. Profiler-
na är många.

– Surteandan lever vidare 
och det är mycket tack vare 

Bruksongar. Vi är 400 med-
lemmar idag, förklarar Bengt 
Henriksson.

Föreningen bjuder in sina 
medlemmar till samman-
komst varje tisdag. En kväll 
i månaden sker underhåll-
ning.

– Det finns en påtaglig 
samhörighet bland gamla 
Surtebor.

Fotoutställningen har 
samma öppettider som Glas-
bruksmuseet. Under sönda-
garna är dessutom represen-
tanter från Bruksongar på 
plats för att svara på frågor 
och berätta om bilderna.

– Vi hoppas och tror att 
denna utställning ska locka 
besökare från hela kommu-
nen, avslutar Bengt Henriks-
son.

JONAS ANDERSSON
Bengt Henriksson har varit en drivande kraft bakom den fotout-
ställning som invigdes på Glasbruksmuseet i söndags.

”Minnenas Surte” visas på Glasbruksmuseet till och med den 1 
mars.

– Över 400 bilder visas på Glasbruksmuseet
Kulturskatt till beskådning

Söndag 18 jan kl 18
Onsdag 21 jan kl 19

 Entré 80 kr

Jönssonligan 
-den perfekta stöten 

3DD

Unbroken 
Onsdag 14 jan kl 19

 Entré 80 kr

Söndag 25 jan kl 18
Onsdag 28 jan kl 19

 Entré 80 kr

The Imitation Game

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen, Alafors 

0706-83 66 71, 
0303-33 03 96 

1 h innan föreställning,
alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio 
med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Teater-
rutan

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71
alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande 
platser: Ale Tips & Tobak, 

Allans bokhandel, Nols 
Folkets Hus 0706-83 66 71 

Medborgarhusets kassa 
1 tim innan. Ej längre på 

Nödinge bibliotek.

Glada änkan
Lördag 17 januari

 kl 19.00

Livesändning från 
Metropolitan. 

Textad på svenska. 
Entré 200:-, 

Matbiljett: 140:-

Hoffmanns äventyr
Lördag 31 januari

 kl 19.00

Ge bort presentkort 
eller biljetter till våra 

arrangemang. Beställ på 
alefolketshus@gmail.com
 eller på 0303-74 13 25 
mellan kl 8-16 vardagar.

Välkomna! 

ALE. Konsument Göteborg 
har sammanställt statistik för 
inkomna ärenden under det 
gångna året. Frågor kring 
boende ligger i topp. Det 
handlar mycket om problem 
med distansavtal. På andra 
plats kommer frågor kring 
boende, då främst hantverks-
frågor, felaktiga fakturor, 
dröjsmål och fel i tjänst. På 
tredje plats kommer frågor 
som rör bilar. 

Noterbart i övrigt är att 
Konsument Göteborg un-
der våren 2014 gjorde en 
kontroll av hur butikerna i 
Ale kommun följer prisin-
formationslagen. Man titta-
de i 30 butiker. I 24 butiker 
saknades priser helt eller 
delvis. Vid uppföljningen 
var det fortfarande åtta 
butiker som saknade prisin-
formation och de butikerna 
anmäldes till Konsument-
verket. 

JONAS ANDERSSON

Frågor kring
boende i topp

ALE SCHACKKLUBB
VÅRSÄSONGEN STARTAR

ONSDAG 21 JANUARI

Onsdagar kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!


