
Elvis har sålt över en miljard skivor 
fick jag lära mig i lördags. En annan 
sa i och för sig  att han hade sålt en 

och en halv miljard... Oavsett så har ingen 
annan artist sålt en miljard skivor. Det som 
är mest imponerande är emellertid att han 
har sålt dem under cirka 50 år och då har 
han varit nedgrävd i 30 utav dem...

Elvis storhet gjorde sig otroligt påmind 
i lördags. Jag såg människor i den anrika 
dansparken som jag inte sett ute sedan vi 
spelade brännboll ihop på någon skolav-
slutning i fyran. Det är inte mina forna 
klasskamrater jag pratar om, utan i de flesta 
fall deras föräldrar. Elvisparken locka-
de nämligen ut publiken över 50. De dan-
sade och sjöng precis som jag tror att de 
gjorde för sisådär 30 år sedan. Det blev en 
lika makalös som magisk stämning i Furu-
lundsparken denna afton.

Jag har sett Robert Thore Andersson 
i sin gröna basker uppträda med No Tjafs 
i Furulundsparken – i princip hur många 
gånger som helst – ändå har jag aldrig sett 
honom så här blek – om nosen. Han var för 
en gångs skull riktigt nervös. Inte så kon-
stigt heller. "Robban" har berättat att Elvis 
är den stora idolen – han är kungen – och 
om kungen skojar man inte, särskilt inte 
med hans musik. Det gjorde inte Robban 
heller. Han framförde den på sitt charmiga 
sätt och roade oss istället mellan låtarna.

Arrangemanget "Elvis alive" föddes för 
ungefär ett år sedan. Vi bestämde oss för 
att göra något till minne av 30-årsdagen 
(Elvis dog den 16 augusti 1977).

Ingen av oss tre i Elvis Forever Ale 
trodde då på ett evenemang i den stor-
lek som blev verklighet. Idén med att döpa 
om Furulundsparken till Elvisparken var 
en gammal tanke som äntligen kom till an-
vändning.

När väl planeringen var slutförd och 
marknadsföringen tog fart började vi förstå 
omfattningen. Redan vid jul började bil-
jettförsäljningen ta fart, men inte i Ale. 
Nej, det kom beställningar från Stockholm, 
Kinna, Uddevalla och Jönköping. Ojdå, var 
det en Elvispark som krävdes för att om-
världen skulle upptäcka Ale...

Till sist kom det drygt 300 personer ut-
ifrån. Helt suveränt, minst lika roligt var 
det när parken stängde och många av de 
långresta gästerna kom fram: "Är det alltid 
den 18:e augusti? I så fall kommer vi nästa 
år också."

För tillfället så känns det omöjligt att 
misslyckas så länge Elvis är inblandad, men 
självklart går det inte att komma ifrån att vi 
hade tur med vädret. Det måste man ha om 
man ska slå publikrekord. Elvis har nu inte 
bara sålt flest guldplattor i världen – han 
innehar nu också publikrekor-
det i Furulundsparken.
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Elvis en ny rekord-
innehavare i Ale

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Bohus-Surte vägförening
håller extra

FÖRENINGS-
STÄMMA

19 september kl 18.00
i Bohus IF:s Klubbstuga Jennylund

Ärende: Antagande av nya stadgar

Stadgar finns utsatta på Surte Bibliotek 
under tiden 5/9-19/9 2007

- Styrelsen

Tala 
  med 
      Ulla

Dipl. psykosyntesterapeut
mottagning Nödinge

Tidsbest: 070-425 84 82
ulla.andren

@pedagogiskresurs.se

Skrotpremie 600-3000 kr
Även hämtning

Tel. 020-72 72 72 
Öppet 08.00-22.00

SKROTBILAR KÖPESLINGON - BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär till lägsta 
dagspris. Litervis eller hela lådor. Nykokt 
hjortron- blåbärs- tranbärs- och lingonsylt 
(60-65% bärhalt). Endast svenska bär. 
Allt i mån av tillgång. Säljes från lastbil. 

varje lördag fr. 4/8 till 8/9: 
Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid 
vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, Lilla 

Edet Järn & Trä 15. 
0708-26 61 34 (ingen förbeställning)

Nyinkomna kläder fär hela familjen!
NYA fina möbeltyger 50:-/m

Markisväv 75:-/m Linne 60-70:-/m
Mängder av gardintyger 20:-/m

Vackra broderade tyger!
Gardinstänger & tillbehör

Färdigsydda gardiner, Paneler 20:-/m
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

LAGERFÖRSÄLJNING

ÄLVÄNGENORTENS 
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Måndag 10/9 kl 19.00
Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

Välkomna, Styrelsen

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Torsdag 6/9 kl 19.00

Skepplanda Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA
Viltvårdsområde

Bada i poolen,Bada i poolen,
bastu/badtunna ochbastu/badtunna och 

njut av vår buffénjut av vår buffé 
inkl lättdryckinkl lättdryck fför endastör endast 

2200:-00:- /pers/pers
(minst 5 personer)(minst 5 personer)

Vi har fullstVi har fullständiga rättigheter!ändiga rättigheter!

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Ett stort tack till 
nedanstående företag i 
Älvängen/Skepplanda
Lampstugan, Alekuriren, Willys, Tit Bits, 

Swedbank, Klippoteket, Statoil, Cafe Blå, Järnia,
 Nets Kläder, Ale Radio och Tv, Colorama, 

Älvblomman, Thai Pailin, Älvfoto & Leksaker, 
Hem Ljuva Hem, Rackarungar,  Team Sportia 

Tandläkare Peter Haberg, Älvängens Cykelaffär,  
Fotografi sk Produktion AB, Älvängens Skor, 
Manufakturen, Bergendals Blommer, Rosa 

Huset,  Hardesjö Bilverkstad,  Allans Bokhandel, 
Fristörteamet, Älvängens Garn och Textil,

ICA Supermarket, Nya Älvbrinken, Hälsokosten, 
 Tandvården Skepplanda & Älvängen

För de fi na priserna 
till vårt lotteri på vårfesten

REUMATIKERFÖRENINGEN ALE

Stödsamtal
Måndagen 27 augusti kl 16-20
Har du behov av att få stödsamtal 
med anledning av tågolyckan i 
Surte i onsdags kväll? Du kanske är 
anhörig eller vittne till olyckan. Då 
är du välkommen att tala med någon 
i kommunens krisgrupp (POSOM-
gruppen) i Surte Församlingshem 
(bakom Surte Kyrka).

Neova
Villapellets

En pall = Fritt hemkört
Tel. 0520-66 05 57 eller 0736-78 74 34

AL Service & Försäljning AB
Vi utför även stubbfräsning

Bli modeåterförsäljare
Vi erbjuder flera försäljnings-
koncept – sälj modekläder på 

fritiden/modepartyn.

www.friendtex.se
011-12 27 00


