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ÄLVÄNGEN. Vilken vår-
marknad det blev i sön-
dags!

I strålande solsken 
fick knallar och hand-
lare i Älvängen möta 
köpglada vårkonsumen-
ter.

Orkestern Göta Lejon 
och den traditionsenliga 
talangtävlingen – årets 
Drömstjärna – ramade 
in arrangemanget på 
bästa sätt.

Älvängens vårmarknad är en 
stolt 35-åring, men även väd-
rets makter kan få traditio-
ner att vackla. 
På samma sätt 
kan rätt väder 
lyfta arrange-
manget till nya 
nivåer, vilket 
skedde i år. 
Vårmarkna-
den 2007 går 
säkert till his-
torien som en 
av de bästa nå-
gonsin. Det 
bör den göra för där fanns 
allt som hör en marknad till 
och med bästa tänkbara för-
utsättningar kan det bara sluta 
på ett sätt. Fråga Otilia Jo-
hansson, ”snart 11 år”, som 

hon uttryckte saken, och 
utsedd till årets Drömstjärna 
på stora scenen i Älvängen. I 
hård konkurrens med övriga 
charmtroll, var hon ändå med 
sin professionella inställning 
och närmast felfria uppträ-
dande i en klass för sig. Med 
idolen Jessica Anderssons 
hit ”Kom” tog hon publiken 
med storm.

– Jag har tränat nästan 
varje dag. Jag bestämde mig 
för låten så fort jag hörde den 
i melodifestivalen, avslöjar 
Otilia efter tävlingen.

– Jag trodde aldrig att jag 
skulle vinna. Alla var ju så bra, 

men jag blev 
väldigt glad 
när jag hörde 
mitt namn.

Göta Lejon 
gav vårmark-
naden en 
pampig in-
ledning då de 
tågade genom 
Älvängen vid 
elvatiden. Men 
när det gäller 

musikinslagen var trumpeta-
ren, Martin Alexandersson, 
84, och ny medlem i Skepp-
landa Hemvärnskår det mest 
bestående minnet. Kanske är 
han med i Göta Lejon lagom 
till nästa års marknad?

Vidare var marknadens alla 
knallar utmärkta inslag för att 
skapa rätt atmosfär.

– Vi är jättenöjda. Vårmark-
naden börjar bli riktigt proff-
sig. I år har många bidragit till 
att göra arrangemanget så bra 
som möjligt. När vi sedan har 
vädrets makter på vår sida är 
det svårt att misslyckas, sum-
merade marknadsgeneral, 
Lars-Gunnar Wallin.
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En proffsig vårmarknad
– Otilia Johansson årets Drömstjärna

Trumpetaren Martin Alexandersson, 84 år ung, är ny medlem 
i Skepplanda Hemvärnskår och uppträdde gladeligen på 
Älvängens vårmarknad.

Mattias 7 månader på ridtur med hjälp av mamma Zina Juma.

Otilia Johansson, 11, från Älvängen gjorde succé i talang-
tävlingen, årets Drömstjärna. Med Jessica Anderssons hit 
”Kom” vann hon den ärofyllda pokalen.

Se så tuff jag är i mina nya 
solglasögon. William, 2 år, 
gömmer sig under mamma 
Karins stora mage och pappa 
Henrik Björk fick inte vara 
med på bilden.

Lina Karlsson, 9 år från 
Älvängen, får ett hjärta på 
kinden av Hanna Axelsson 
från Alafors.

s e a t . s e

|

* SEAT Prislån 36 mån, 30% kontant, 45% restskuld, rörlig ränta STIBOR 90 dagar 07-03-26, uppl. och aviavgift (autogiro) tillkommer (eff. rta 6,56%).  SEATs finansieringslösning för dig som privatperson. 
Du väljer den SEAT-modell som passar just dina behov och betalar 1% av bilens pris per månad. Enkelt, tryggt och bekvämt! Välkommen till din SEAT-återförsäljare så berättar vi mer.  

SEAT Ibiza 1,4 Sport 85 hk. Blandad körning 6,5 l/100 km, CO2 155 g/km. Miljöklass 2005. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti samt SEAT Service® Mobility. 
Bilen i annonsen kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller ett begränsat antal lagerbilar av modellerna SEAT Ibiza 1,4 Sport  85 hk och SEAT Cordoba 1,4 Sport 85 hk. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

Förverkliga din bildröm i sommar!
Provkör 

innan 13 maj! 
Vinn sommarens

hetaste solglasögon,
värde ca 1.250 kr

Drömmer du om att möta sommaren i en helt ny och 
fräsch bil? Då är SEAT Ibiza bilen för dig. Den är full av
energi och entusiasm, något som kommer smitta av sig på både 
dig och din omgivning. Just nu finns SEAT Ibiza 1,4 Sport för 
omgående leverans hos din återförsäljare. Provkör redan idag 
och upplev känslan av upprymdhet – till ett pris som är 
nästan oslagbart! 

SEAT Ibiza 1,4 Sport

från 118.500 kr 
eller 1.185 kr/mån*
Rikligt utrustad med bl.a. helautomatisk klimatanläggning, 
5 dörrar, ESP, ABS, 16" lättmetallfälgar, sportratt i läder, 
sportstolar, 4 krockkuddar, fjärrstyrt c-lås och elhissar fram.

Infrastrukturminister, Åsa Torstenss
nationen av en utbyggd infrastruktu
samma antal som etapper...
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