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AKTUELLT

Dieseltjuv dömd 
för ringa stöld

En tonårskille från Härry-
da kommun har dömts till 30 
dagsböter á 50 kronor enligt 
ett strafföreläggande från 
Göteborgs åklagarkammare. 
Personen har erkänt brottet 
(ringa stöld) då han stulit 
diesel från ett åkeribolag i 
Partille. Händelsen ägde rum 
i början av december 2019.

... november införs Västtra-
fiks nya zonindelning då cirka 
70 zoner ska bli tre. Partille 
kommun kommer då att till-
höra zon A tillsammans med 
Göteborg, Mölndal och Öck-
erö. Seniorkortet (gratisresor 
för personer över 65 år) kom-
mer då att bli giltigt inom 
hela zonen.

–  Det blir alltså ett betydligt 
större område som seniorerna 
kan resa inom, mot att tidiga-
re bara fått resa gratis i hem-
kommunen, säger Mette Ram-
quist, presschef på Västtrafik.

Seniorkortet är en tjänst 
som kommunen köper in 
från Västtrafik. Kollektivtra-
fiknämnden i Västra Göta-
landsregionen har ännu inte 
beslutat om pris för det nya 
utvidgade seniorkortet varav 
politikerna i Partille kommun 
således inte tagit ställning 
till om tjänsten ska köpas in 
även i fortsättningen. I dag 
kan seniorer resa gratis inom 
kommunen mellan klockan 
8.30 – 15 och 18 – 06 på varda-
gar samt under hela helgerna.

Sommarens OS i Tokyo blir 
Henrik Signells sista mäster-
skap som förbundskapten för 
damlandslaget i handboll. 
Men först ska de bara kvala 
sig dit också. För i höst väntar 
sedan en ny utmaning för den 
före detta Sävehofspelaren 
och tränaren då Signell skri-
vit på ett treårskontrakt med 
IFK Skövde i Handbollsligan.

–  Tiden med landslaget har 
varit fantastisk men jag har 
saknat att i vardagen leva 
med ett klubblag. Att få ta sig 
an IFK Skövde känns väldigt 
bra. Jag har fått mycket po-
sitiva intryck av klubben och 
organisationen, säger han till 
klubbens hemsida.

Lugitränaren Tomas Axnér 
blir då ny förbundskapten.

EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke 
(MP), tidigare kultur- och demokrati-
minister, besökte Partille förra lördagen 
för ett kampanjbesök inför Internationella 
kvinnodagen. Hon hann med att både 
spana in gatukonsten nära tågstationen 
tillsammans med kommunpolitikern 
Pia Sundh (MP) och prata om jämställd-
het med förbipasserande efter Alfons 
Åberg-föreställningen på Kulturum. Alice 
fick även motta ett grönt twistband för att 
få fart på utelivet i Bryssel, hennes motto 
är nämligen ”hopp i stället för hat”.

BILDER: MIKAEL LINDQUIST, KARIN OLSSON

Henrik Signell 
lämnar landslaget

Berätta om er spelning den 21 
mars?

– Det är på Kulturums stora 
konsertsal klockan 14 lördagen 
den 21 mars. Då blir det en lång 
härlig konsert med fikapaus i 
mitten.
Vad kan publiken förvänta sig att 
se och höra?

– Vi kommer spela roliga och 
svängiga låtar som vi skrivit 
själva. Det blir mycket skratt 
och god stämning. Underfun-
diga texter och undermåliga 
vitsar! Folk säger att våra låtar 
påminner om Galenskaparnas, 
Povels eller Hasse & Tages. Om 
man är ute efter en sexig show 

med stor trendfaktor och coo-
la dansare, så har man kommit 
helt fel. Vier Brillen är ett äkta 
gubb-band som gillar kepsar, 
träbåtar och tanter!
Ni har planerat att framföra Par-
tilles nationalsång, vad ligger bak-
om att ni skrev den?

–  Vi tycker att Partilles rykte 

som exklusiv semesterort inte 
riktigt har slagit igenom. Vissa 
göteborgare tror till och med 
att det är tråkigt i Partille, hem-
ska tanke. Nu när folk inte bör 
åka till Italien, så kan de ju helt 

enkelt åka till Partille i stället. 
Det är minst lika bra! Man kan 
säga att vi hjälper kommunled-
ningen lite på traven med låten 
"Partille kommun".
Är Partille verkligen bättre än 
stränderna i Rio och blåa laguner 
i Thailand, som ni sjunger?

–  Absolut! Jag går mycket 
hellre på en Sävehof-match än 
badar på en klibbig sandstrand 
utomlands. Det är ju mycket 
mer miljövänligt också. Eller 
hur?
Varför skriver en Hisingsorkester 
en nationalsång om Partille?

–  Vi är faktiskt något av ex-
perter på nationalsånger. Hi-
singens nationalsång "Snart 
rasar Götaälvbron" har vi för-
stås skrivit och även den något 
mindre kända "Kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och mil-
jöer i Grästorps kommun". Text 
och noter till den senare hänger 
inramad på väggen i kulturhu-
set i Grästorp. Men "Partille 
kommun" skrev vi först!

JONAS BENGTSSON
jonas@lokalpressen.eu

”Partilles rykte som exklusiv semesterort 
har inte riktigt slagit igenom”
Fem frågor till Olle 
Huldén, pianist och 
sångare i Hisingens na-
tionalorkester Vier Brillen, 
som uppträder i Kulturum 
den 21 mars. Då ska 
bland annat Partilles 
nationalsång framföras.

FAKTA
Hela texten till 
Partilles nationalsång 
"Partille kommun" 
(TEXT: KRISTIAN WEDEL, MUSIK: OLLE HULDÉN)

"Glöm stränderna i Rio
och Thailands blå lagun.
Ta bussen kvart i nio
till Partille kommun.

På hetaste Hawaii
blir du så full och brun.
Nej, hellre roa daj i
Partille kommun.

Köp en fesljummen folköl,
njut av torgets betong,
lätta på resår och långkalsong.
Sola naken på stranden,
kramas långt ifrån frun
i Party Party Partille kommun.

Jag såg Guatemala,
Tibet och Kamerun,
men ingenting de va la
som Partille kommun.

I Jönköping och Gränna
jag sov på mjuka dun,
men ingenting va änna
som Partille kommun.

Gå på grisfest på torget,
dansa i neon,
snorkla i den gröna Säveån.
Gå på muggen på Statoil,
porra i en paulun
i Party Party Partille kommun.

Kom, valsa vild och småhög.
Mot sorg blir du immun
i Sävedalen, Kåhög
i Partille kommun.

Partille kommun!"

FAKTA
Vier Brillen 
Vier Brillen består av Olle 
Huldén (piano och sång), Joen 
Wetterholm (trumpet och sång), 
Kristian Wedel (tenorsaxofon, 
tjöt, sång) och Christofer Rigdahl 
(elbas och absolut inte sång)

Bandet spelar den 21 mars 
klockan 14 på stora scenen i 
Kulturum

Biljettpris: 100 kronor, 80 kronor 
för pensionärer

BILD: PRESSBILD

Orkestern Vier Brillen kommer från Hisingen men har trots det ändå skrivit låten "Partille kommun" – som de utnämnt till 
Partilles nationalsång.

» Jag går mycket 
hellre på en 

Sävehof-match 
än badar på en 

klibbig sandstrand 
utomlands. «


