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Våren kom tidigt i år, 
vitsipporna blommade 
i början av april och 

har nu blommat över för i år. 
Men mycket av vårens skira 
grönska får vi uppleva just nu, 
var vi än bor.

På vissa platser i vår kommun 
kan det upplevas särskilt starkt. 
En sådan plats är Kilanda, för 
många välkänd. Men då invå-
narna i kommunen ökar, förra 
året med cirka 400 perso-
ner, plus alla som tror att vår 
kommun bara består av 45:an 
med dess samhällen, kan orten 
kanske behövas lyftas fram.
Ett besök i Kilanda kan bäst 
göras på Kristi himmelfärds 
dag, då för 18:e gången Kilan-
da Marknad och Öppen gård 
arrangeras. Det är föreningar-
na på orten, så som LRF, Byala-
get, kyrkan, Ryds IF samt Gun-
torps SMU scouter som samar-
betar denna dag.

Vad är det som gör Kilanda 
så speciellt? Jo, där möter besö-
karen kultur från svunna tider 
till nutid. Nämligen den gamla 

skolbyggnaden från 1864 i ori-
ginalskick, kyrkan från 1100-
talet, ”ett smycke vid ån” med 
bron över ån vilken samman-
binder kyrkogården. Vidare 
kvarnen, ursprungligen från 
1600-talet, nu tidsenligt reno-
verad av familjen Järkil, samt 
säteriet, en större gård med 
anor långt bak i tiden, nu ett 
modernt lantbruk med mjölk-
produktion drivet av bröderna 
Borgström.

Marknadsdagen inleds med 
gudstjänst i kyrkan, varefter 
invigning sker klockan elva. I 
kyrkan blir det sedan guidad 
visning av densamma, samt 
därefter konsert med Gospel.
Kom, gospelkören från Blå 
kyrkan i Älvängen med komp-
band som kommer att ge 
svängiga toner. De finns nu 
även på skiva.

I skolan och kvarnen finns 
alla hantverkare och konstnä-
rer med sina alster, i år även 
Röda Korset med second 
hand-försäljning istället för ti-
digare loppmarknad.

Vid säteriet får man se la-
dugården med djurbesättning, 
cirka 120 mjölkkor som mjöl-
kas med robotar. Vidare upp-
visning av köttdjur, kaniner, 
fårvallning med mera. Vill du 
pröva din skicklighet att träffa 
rätt så går det bra i en skyttesi-
mulator. Där, liksom vid kvar-
nen, ges även möjlighet till 
ponnyridning, vid säteriet för 
större barn och vid kvarnen för 
de mindre.

När du vandrar omkring på 
marknaden kan du även lösa 
frågorna på en tipspromenad. 
Vill du sedan hjälpa till att 
slå rep så går det även bra vid 
SMU:s plats. Dessutom kan du 
lyssna till sång och spel av tre 
musikgrupper, samt smaka på 
mycket gott, alltifrån våfflor 
och tunnbröd till korv, glass 
och kaffe på flera ställen.
Så sätt en notering i almanack-
an för torsdagen den 17 maj, så 
träffas vi på Kilanda Marknad 
med Öppen gård.

Marknadskommittén

Förberedelser-
na inför årets 
Kilanda Mark-
nad – Öppen gård 
pågår för fullt. 
Precis som bruk-
ligt är äger ar-
rangemang-
et rum på Kristi 
himmelfärds dag. 
Arkivbild: 
Allan Karlsson

Snart stundar Kilanda Marknad

   u öppnar vi äntligen 

vår egna salong
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Johanna f.d Klippoteket

på Göteborgsvägen 66,  
g:a Auktions- & Fastighetsbyråns lokaler. 

Vi erbjuder bland annat:
» Hårvård
» Hårförlängningar
» Permanent
» Färgning
» Slingor
» Festfrisyr
» Brudklädsel
» Baluppsättningar
...och mycket mycket mer

För tidsbokning ring 
0303-74 84 40

G amla som nya kunder hälsas      amla som nya kunder hälsas   
välkomna!      välkomna!

      amla som nya kunder hälsas   
      välkomna!

Helena f.d Älvängens Hårteam

Göteborgsvägen 77 Tel 0303-74 91 05 
www.maklarhuset.se

Nu kan vi även erbjuda Gardenstyling, 
rusta upp din trädgård inför 
försäljningen. Även ni som inte 
går i fl yttankar är välkomna 
att höra av er.

Nyhet!

Ale-Älvängen
1 pl tegelvilla med vidsträckt utsikt om 93 + 93 kvm. Byggår 1966. 
På etreplan fi nns 3 sovrum, barkök, vardagsrum och badrum. I källarplan 
fi nns gillestuga, hobbyrum, tvättstuga toal. och pannrum. Garage. 
Tomt  om 1114 kvm. Bokade visningar onsd 9/5 och 12/5 
Utgångspris 1 925 000:-

Ale - Grönnäs
Villa i tre etage med egen fungerande bakugn, vedspis och vacker öppen 
spis. Stort kök med utgång till soligt pooldäck om ca 140 kvm. Pooldjup 
1.40m.  Uppvärms av nyinstallerade solfångare.  Ljust vardagsrum. Allrum 
med stor bardisk, klinkers på golv m värme. 5 sovrum, det ena med egen 
toalett. Badrum, 2 toaletter, bastu med dusch. Hobbyrum inkl. biljardbord. 
Stor tvättstuga. Sidobyggnad om ca 70 kvm. Plats för 3 hästboxar. Gödsel-
stång. Helt loft. Utgaångspris 2 495 000:-
Ring för visning onsd 9/5  Tel:0303-749105 eller 0706-590501


