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Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Gäller ej vid köp av beställningsvaror, Kirsch-

sortiment eller presentkort. Gäller t.o.m. söndag 24/6 2007.

SKEPPLANDA. För andra 
gången genomfördes 
Skepplandadagen i lör-
dags.

Denna gång skedde 
det i gott samarbete 
mellan föreningslivet, 
Alboskolan, biblioteket, 
Skepplanda försam-
ling, vårdcentralen och 
handlare på Albotorget.

– Helt fantastiskt. Vi 
räknade in över 500 
besökare på torget, 
säger eldsjälen Kent 
Karlsson.

Det var just Kent som hade 
den stora äran att förrätta in-
vigningen av Skepplandada-
gen 2007. Den nya formen 
av arrangemanget är tänkt att 
genomföras vartannat år.

– Det är en del arbete så 
det får inte bli för tätt. Det 
är bättre att det blir succé 
varje gång vi gör något. Alla 
föreningar, och det var riktigt 
många, var nöjda med dagen 
och försäljningen hade varit 
bra, berättade Karlsson.

Barnteater
Och succé blev det – inte 
minst i biblioteket. Lokalen 
fylldes till bristningsgränsen 
när barnteaterföreställningen 
Mamma Mu och Kråkan spe-
lades. Även församlingshem-
met var välbesatt när under-
hållningsprogrammet inled-
des. På Albotorget trängdes 
28 föreningar om utrymmet. 
På scen uppträdde många 
uppskattade ”artister”. En 
extra laddning applåder rev 
det dansanta ”Stuffa-gänget” 
ner. Under ledning av dans-
läraren, Stig Karlsson, får 
Alboskolans elever lära sig 
mängder av danser. Publiken 
bjöds på flera stilfulla smak-
prov. Även Hålandas fram-
gångsrika handikappidrot-
tare, Gunilla Wallengren,
visade sig danskunnig. Stig 

Karlsson fick bekänna färg 
på scengolvet. Bekände färg 
i dansens tecken gjorde också 
en grupp från Bolivia som 
med fast rytm gav en färg-
sprakande uppvisning.

Vackert väder
Vädrets makter hade vaknat 
på bästa tänkbara sida, så bra 
att Hemvärnet valde att byta 
ärtsoppan mot hamburgare 
– ett beslut barnen tackade 
för.

– Det var festligt. Jag 
trodde i och för sig in i det 
sista att det var ärtsoppa som 
serverades, skrattade Kent 
Karlsson som var dagens 
konferencier.

Tempo Skepplanda heter den nya livsmedelsbutiken på Albo-
torget. Sara Sale, 6 år från Nödinge, tillsammans med sysko-
nen Ahmed och Manar Feras, 4 respektive 6 år från Skepp-
landa, fick träffa det stora odjuret.

Stig Karlssons Stuffa-gäng 
från Alboskolan bjöd även 
upp den vuxna delen av pu-
bliken till dans.

Att våga stuffa har blivit en självklarhet i Skepplanda. Danslärare Stig Karlsson är gärna med och tar en sväng om.

Handikappidrottaren, Gunilla Wallengren, fick visa hur svårt 
det kan vara att köra rullstol. Kent Karlsson ställde också en 
och annan klurig fråga till Hålandas framgångsrika rullstols-
åkare.

Kent Karlsson, entusiast, 
eldsjäl och Skepplandabo, 
fick den stora äran att inviga 
Skepplandadagen 2007.
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Student &Student & 
skolavslutning

Köp smörgåstårtan och 

gräddtårtan hos oss!

Vi säljer tårtor, bakelser, räkmackor, m.m.

Köp med någotKöp med något 
gottgott hem tillhem till 
Mors Dag!Mors Dag!

Ring och beställ i god tid

031-98 12 10
Välkomna! /Lisa med personal

VÅRKONSERT
KVARNKULLENS STORA SAL, Kungälv

 ONSDAGEN 23 MAJ KL 18.30
Välkommen att lyssna till Kungälvs 

Suzukiförenings violin- och celloelever.
Entré: 20 kr /vuxen

Passa på att anmäla barn från ca 3 år till höstens 
instrumentundervisning på tel. 0303-108 49, el.

www.kungalvsuzuki.org 

Musikunder-
hållning av 
ungt, men 

bästa märke.


