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ALKOHOLSERVERING. 
Två näringsställen i Hjo 
får nya tillstånd för alko-
holservering. Det är dels 
Hjo Sik AB/Feskeboa i 
hamnen som får ett per-
manent tillstånd som  
gäller året runt. För 
uteserveringen gäller till-
ståndet maj-september.

Det andra tillståndet 
som beviljas är för Eira-
paviljongen (före detta 
Frestelsen) i stadsparken. 
De nya innehavarna får 
också serveringstillstånd 
för året runt.

Däremot avslår barn- 
och ungdomsutskottet en 
tredje ansökan om serve-
ringstillstånd. Det gäller 
en person som skulle be-
driva sommarrestaurang 
på Strand.

– En utredning visar att 
företagaren bland annat 
har skatteskulder och 
då får vi helt enkelt inte 
ge något tillstånd, utan 
det blir avslag, förklarar 
bou-ordförande Petter 
Jönsson (FP)

Två alkoholtillstånd  
och ett avslag

BONDFANTAST. Agentexpert dyker upp i tv:s Fantasterna 

Frejdh tävlar i Bond-kunskap

Anders Frejdh är en av del-
tagarna i TV4:s nya fråge-
sportprogram Fantasterna 
som sänds på måndagskväl-
larna med Per Lernström 
som programledare . 

I programmet tävlar spe-
cialister emot varandra i 
vitt skilda ämnen. De får se, 
känna, lyssna och smaka sig 
fram till svaren på en upp-
sjö av kluriga frågor för att 
till slut kunna stå som vin-
nare. Andra ämnen som det 
tävlats i är Melodifestivalen, 
Star Wars, Michael Jackson, 
öl, Tintin, Abba, Sagan om 
Ringen, fiskar och fåglar.

Ville skriva frågor
I sista avsnittet på national-
dagen den 6 juni (ändrad dag 
på grund av landskamp den 
3 juni) dyker Anders upp i 
rutan tillsammans med fyra 
andra Bond-fantaster.  

– Jag var först lite tveksam 

till att delta, men allt var 
mycket professionellt skött.

Anders är en välkänd Bond-
expert och har genom åren fi-
gurerat mycket i tidningar, tv 
och radio. På ett tidigt stadium 
blev han kontaktad av pro-
duktionsbolaget Baluba om 
att medverka i programmet.

–  Min första reaktion och 
förslag var att jag inte skulle 
delta själv utan istället skri-
va frågorna, men de ville 
verkligen ha med mig. Peter 
Settman ringde till och med 
för att övertala mig.

Så fick det bli och i trailern 
inför programstarten kunde 
man i en sekvens se Anders 
skymta förbi i en Bondpose.

Skarpt läge
Inför inspelningen testa-
des deltagarna i 20 snabba 
frågor. Sedan var det skarpt 
läge och tävling. 

Med tanke på Anders för-
flutna i olika sammanhang 
i media och sin specialsida 
om Bond på nätet kände han 
starkt av konkurrensen.

– Jag brukar inte bli nervös 
i sådana här sammanhang, 
men känslan var att de andra 
så gärna ville slå mig. Detta 

påverkade mig en aning. 
Förutom äran får vinna-

ren 50 000 kronor. En sum-
ma som kan fördubblas till 
100 000 kronor genom den 
”omöjliga frågan”.

Hur det går för Anders får 
vi veta den 6 juni.

Olika event väntar
I höstas hade Anders fullt upp 
med att delta på olika pre-
miärer och event i samband 
med den senaste Bondfilmen 
”Skyfall”. Till sommaren har 
han fått en VIP-inbjudan till 
en utställning om filmen ”I 
hennes majestäts hemliga 
tjänst” på alptoppen Schilt-
horn i Schweiz. Dit kommer 
även filmens James Bond  
George Lazenby.

– Jag har även hjälpt ar-
rangörerna med att bjuda in 
några som arbetade med fil-
men. Bland annat regissören 
John Glen och en Bondbrud, 
eftersom alla är goda vänner 
till mig. 

– Jag åker dit tillsammans 
med min flickvän, som för 
övrigt kommer från Skövde.

Efter det bär Europaresan 
vidare till Rivieran och slut-
ligen till England och Pine-

wood Studios för ett event i 
samband med 30-årsfirande 
av ”Octopussy”. 

Han kommer även hinna 
med Hjobesök i sommar.

– Självfallet! Jag ska bland 
annat på bröllop i midsom-
mar i Hjo . 

Det rör på sig?
– Det är mitt sätt att fira se-

mester, förena nytta med nöje, 
säger Anders och skrattar.

Marita Sjöquist

I sista avsnittet av TV4:s 
Fantasterna dyker Hjo-
bördige Anders Frejdh 
upp för att tävla i sitt spe-
cialämne – James Bond.

– Det var lite nervöst, 
konstaterar han.

Hjobördige Anders Frejdh. 
Här tillsammans med Kris-
tina Wayborn, svensk Bond-
brud i Octopussy och Fröken 
Sverige, på röda mattan vid 
den kungliga galapremiären 
av Skyfall i London 2012. 
 FOTO: SASCHA BRAUN

NOTERAT.

KÄNSLOSAMT. Elevshow av årets avgångselever på Guldkroksskolan

Kabaré med 
många känslor

Årets upplaga av skol showen 
bjöd på mycket sång, mu-
sik, film och lite dans.  
I fokus stod känslor av olika 
slag – både glädje och sorg. 
Denna elevshow med stark 
tradition brukar ha ett gan-

ska spretigt innehåll med 
spektakulära nummer, men 
i år var framtoningen ned-
tonad och mycket fokus på 
finstämd sång. 

Förväntningarna på av-
gångselevernas kabaré bru-
kar vara höga och så även i 
år. I veckan har publiken vall-
färdat till Park där det bjudits 
på fyra föreställningar.

Sångnummer varvades 
med många filmer som tog 
upp känslor i alla former. 

Tempot höjdes betydligt när 
Bettans änglar intog scenen 
och framförde sin tolkning 
av låten Främling.

Föreställningen avsluta-
des med att samtliga elever 
i nian – aktörer och scen-
arbetare – samlades på sce-
nen för att på ett taktfast och 
medryckande sätt gemen-
samt sjunga The Lumineers 
låt Ho Hey.

Marita Sjöquist

Glädje, sorg, hopp och 
förtvivlan. Känslorna 
var många och temat 
för årets kabaré med 
niondeklassarna på 
Guldkroksskolan.

Färgstarkt sång- och dansnummer stod Bettans änglar för. FOTO: MARITA SJÖQUIST

Glädje var en av många känslor som präglade årets kabaré. Stina Andersson inledde 
elevshowen med att sjunga 

Lovisa Johansson bjöd på en 
känslosam dikt. 

Mimi Brander, tredje från vänster, hade huvudrollen i ett av 
sångnumren. Övriga i kvartetterna var Markus Wetterbro, 
Maja Carlén och Beata Rautio.    
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