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Folkmusik

Väsen gav två spelningar under lördagskvällen.

Det var en riktigt varm och skön sommarkväll, vilket uppskattades av besökarna.
Bild: Katrin Niklasson

Bild: Katrin Niklasson

Romantik i sommarkvällen.

Folkmusiken
intog Ornunga
Ornunga: I helgen hölls Ornungastämman med uppträdanden och
workshops. Det hela blev en mycket lyckad tillställning, och arrangörerna
hade verkligen vädergudarna med sig.
– Det har varit fantastiskt, säger Jenny Gustafsson, projektledare för Ornungastämman.
Årets Ornungastämma var en
coronaanpassad och därmed något
nedbantad version, där bland annat
den traditionella spelmansstämman fick stryka på foten. Istället

satsade arrangörerna i år på utomhuskonserter som sändes live över
internet, bland annat via alingsastidning.se. Och man fick verkligen
vädret med sig.

I den varma, stilla fredagskvällen
inleddes festivalen med en konsert
med Emma Johansson och Jonas
Simonson, två av Sveriges mest välrenommerade folkmusikflöjtister,

Bild: Mikael Svensson

Vissa såg konserten med Emma
Johansson och Jonas Simonson från
sina båtar.
Bild: Mikael Svensson

som framförde musiken från en
flotte ute på Ornungasjön. Publiken
satt utspridda längs stranden och på
bryggan vid Gåsavikens badplats,
medan några andra valde att ta del
av konserten från en båt.
– Det blev en helt magisk kväll,
säger Jenny Gustafsson, projektledare för Ornungastämman.

son på nyckelharpa, Mikael Marin
på femsträngad viola och Roger
Tallroth på tolvsträngad gitarr, gav
två konserter vid Stommens loge
under lördagskvällen. Och inramningen kunde inte varit bättre. Drive in-konsert var konceptet, men då
det var en varm och stilla sommarkväll valde stora delar av publiken
att lämna sina bilar och slå sig ner
på grusplanen utanför logen för att
ta del av musiken.

Väsen vid Stommens loge i Ornunga
på lördagskvällen blev också en riktig sommarpärla.
– Det brukar alltid regna under
Ornungastämman, konstaterar Anna
Bengtsson, en av de som kommit för
att se trion Väsen uppträda vid Stommens loge på lördagskvällen.
– Väsen har rockstjärnestatus!,
säger hon.
Ljungskilebon Anna är en trogen
besökare av Ornungastämman.
– Jag har varit här samtliga år. Det
är riktigt trevligt, säger hon.
Väsen, bestående av Olov Johans-

Utöver att lyssna till Väsen fick publiken även ta del av musik med
ungdomsgruppen Kuling, som
värmde upp för kvällens huvudakt. Gruppen lovordas av Jenny
Gustafsson.
– Jag är otroligt imponerad av
deras insats, de har gjort snygga
arrangemang och deras framträdande var väldigt proffsigt.
Ornungastämman bjöd på flera
andra inslag. Redan på torsdagen
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Konst

Herrljunga konstrunda
blir av trots corona
Herrljunga: Herrljunga konstoch hantverksrunda blir av
trots pandemin – med en
coronaanpassad invigning och
i stort sett lika många konstnärer som tidigare.
– Vi kände att vi kör! Är det
bara fint väder kan ju många av
konstnärerna flytta utomhus,
säger Gunnel Johansson.
Som ordförande i arrangörsföreningen Herrljunga Kultur- och
Konsthantverksföreningen håller
hon i trådarna även i år. Gunnel berättar att de egentligen aldrig pratat
om att ställa in utan bara avvaktat.
Och nu är det alltså klart att konstrundan som vanligt arrangeras
den första helgen i september, 4-6.
– Utflykter behövs väl mer än någonsin i dessa tider, påpekar Gunnel och menar att konstrundan är
väldigt populär.

Kuling värmde upp publiken.

Bild: Katrin Niklasson

Under de 18 tidigare åren har den i
snitt haft 1600 besök per år.

– Om vi räknar med lika besökare
som vanligt är vi väldigt optimistiska, men vi hoppas ändå att den
ska locka ut en hel del människor.
Kartan över årets konstrunda
lämnades in till tryckeriet redan
före coronapandemin bröt ut. Sedan
dess har några konstnärer dragit sig
ur just på grund av corona. Ateljéerna under punkt 7 och punkterna
21-23 på kartan kommer därför inte
att hålla öppet.
Men trots det är uppslutningen
god; i stort sett lika många deltagande konstnärer som det brukar
vara, och ovanligt många gästkonstnärer från andra kommuner.
Fredag den 4 september invigs
rundan, men med tal utanför Herrljunga Kulturhus istället för inne i
konsthallen. Besökarna kommer
sedan att slussas in i konsthallen i
mindre grupper för att kunna titta
på årets samlingsutställning.

Jenny Schagerlind
jenny.schagerlind@alingsastidning.se

Så här såg det ut när Herrljunga konst- och hantverksrunda invigdes 2019.
Snart är det dags igen.
Bild: Jenny Schagerlind

Kommunalt

Elevuppgifter läckte
till fel vårdnadshavare
Engagerad publik.

Bild: Katrin Niklasson

smygstartades festivalen med att
musikteatern Unna uppträdde för
de boende på Kullingshemmet. På
lördagsförmiddagen framträdde
Ralf Novak Rosengren och Marie
Länne Persson vid Simonsgården, och på söndagen hölls olika
workshops.
Med tanke på de begränsningar
som coronapandemin har inneburit
för levande kulturupplevelser är
Jenny Gustafsson nöjd med årets
Ornungstämma.
– Jag är jättenöjd med hur det hela
föll ut. Publiken slöt upp och höll
avstånd. Det kändes som att folk var
hungriga på kulturella upplevelser, så det har varit en väldigt viktig
del – att få ut kultur till folket.

Den berörda eleven är ensamkommande flykting och saknar
därför vårdnadshavare i Sverige.
När en administratör hos kommunen skulle registrera eleven skrevs
personnumret till vårdnadshavaren
in med enbart nollor.

Katrin Niklasson
katrin.niklasson@alingsastidning.se

Per Anger
per.anger@alingsastidning.se

Herrljunga: Uppgifter om en
skolelev i Herrljunga kommun
hamnade hos fel vårdnadshavare. Anledningen var en brist
i kommunens datasystem och
händelsen anmäldes till Datainspektionen.

Många njöt av musiken och sommarkvällen i fredags kväll, då Emma Johansson och Jonas Simonson bjöd på en konsert från en flotte i Ornungasjön.
Bild: Mikael Svensson

Datasystemet visade sig sakna en
spärr för sådan inmatning. Det
ledde till att frånvarouppgifter om
eleven hamnade hos en vårdnadshavare med skyddad identitet i en
annan kommun.
Misstaget uppdagades genom att
vårdnadshavaren själv kontaktade
rektorn på sitt barns skola.
– Jag vet inte om det var ett tillfälligt fel i datasystemet eller om
det alltid har varit såhär, medger

Birgitta Fredriksson, handläggare
på bildningskontoret i Herrljunga
och den som har utrett händelsen.
Efter att ha rådgjort med ett dataskyddsombud i Borås valde Birgitta
Fredriksson att anmäla händelsen
till Datainspektionen. Som i sin tur
nu valt att lägga ner ärendet.
– Det är inte första personuppgiftsincidenten i Herrljunga kommun. Jag har gjort ett par anmälningar och startat en del utredningar. Det här tyckte ju tydligen inte
Datainspektionen var så allvarligt.
Enligt Birgitta Fredriksson har ändå
åtgärder vidtagits för att förhindra
att något liknande inträffar igen.
Dels har bristen anmälts till företaget som tillhandahåller datasystemet, dels har kommunanställda
informerats om att i fortsättningen lämna fältet för personnummer
tomt när vårdnadshavare saknas.

Jenny Schagerlind
jenny.schagerlind@alingsastidning.se

