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ALAFORS. Furu-
lundsparken firar 70 år. 

Startskottet för jubi-
leumssäsongen sker på 
onsdag då det blir tra-
ditionell Gökottedans 
med No Tjafs.

– Sedan rullar det på. 
Vi har ett späckat pro-
gram och vi har bred-
dat utbudet ytterligare 
jämfört med tidigare 
år, säger Furulundspar-
kens överhuvud, Åke 
Johansson.

Trots sina 70 år syns inga ål-
derskrämpor. Furulundspar-
ken är i finare skick än nå-
gonsin tidigare. 

– Det sker ett kontinu-
erligt arbete och moderni-
sering av parken. Nu har vi 
precis schaktat ut för att möj-
liggöra en utbyggnad av cafe-
terian, där ett nytt kök också 
ingår i planerna, säger Ahla-
fors IF:s ordförande Thore 
Skånberg.

Långvarig tradition
Onsdagens Gökottedans med 
No Tjafs är en långvarig tra-
dition som samtidigt utgör 
starten för årets danssäsong i 
Furulundsparken. Den 6 maj 
är det dags för den första av 
vårens sex motionsdanser, 
också det en populär långkö-
rare.

– Jag drog igång motions-

dansen för ungefär 15 år 
sedan och intresset har hela 
tiden växt. 
Vi kör varje 
tisdags-
kväll och vi 
brukar ha 
en besöks-
siffra om 
i snitt 100 
personer. Det kommer folk 
från Orust, Tjörn, Alingsås, 
Trollhättan och Göteborg, 
men tyvärr inte så många från 
orten. Jag hade gärna sett fler 
alebor, säger Åke Johansson.

Vad är motionsdans?
– Motionsdans innebär att 

vi dansar tre gamla och en 
modern. Med gamla menas 
hambo, vals, schottis och ma-

surka. Modern dans är foxtrot 
och bugg. Det är himla roligt 

och dess-
utom kan 
vi skryta 
med att ha 
de absolut 
bästa or-
kestrarna 
för den här 

genren, säger Åke.
Årets första mogendans 

äger rum lördagen den 31 
maj då uddevallabandet Date 
intar scenen. Ytterligare ett 
dansband, populära Streap-
lers, kommer på besök den 
23 augusti.

– Det blir vår speciella ju-
bileumsdans och vi kommer 
att ha aktiviteter under hela 

dagen. Programmet är emel-
lertid inte spikat fullt ut, säger 
Thore Skånberg.

Publikrekord
Fjolårets succé med Elvispar-
ken upprepas lördagen den 16 
augusti. Förra året generera-
de det ett nytt publikrekord 
i Furulund med 1 219 besö-
kare.

– En fantastisk siffra som vi 
har tänkt att slå i år. Det finns 
alla möjligheter att göra det, 
säger Thore Skånberg.

Under hösten arrange-
ras också motionsdanser och 
sist men inte minst sätter en 
spelmansträff (5-6 septem-
ber) punkt för jubileumsår-
et 2008.

– Senast vi hade en spel-
mansträff var 2002 och det 
blev väldigt lyckat. Den här 
gången inleder vi med dans 
på fredagskvällen till Trip-
pix orkester och på lörda-
gen drar själva spelmansträf-
fen igång. Vi har kontrakte-
rat Tom Nordblom som pro-
gramledare och vidare har vi 
fått klartecken från den kände 
durspelaren från Fjärås, Lars 
Karlsson, som vi knyter upp 
arrangemanget kring, säger 
Åke Johansson.

Snacka om ett späckat jubi-
leumsprogram!

Furulundsparken i Alafors fyller 70
– Jubilaren är i finare skick än någonsin

ALAFORS. Ahlafors IF 
står som värd för två 
arrangemang på val-
borgsmässoafton. 

Traditionen att hälsa 
våren välkommen med 
sång och fyrverkeri 
hålls vid liv.

Senare på kvällen 
planeras det för ytter-
ligare ett traditions-
fyllt arrangemang, 
nämligen Gökottedans 
med No Tjafs.

När Ahlafors IF bestäm-
de sig för att upphöra med 
valborgsfirandet vid Solgår-
den tog några ortsbor saken i 
egna händer och lät traditio-
nen leva vidare, men under 

delvis nya former. Nu är det 
ängen vid Sjövallavägen som 
utgör samlingsplats för trak-
tens invånare. Förutom sång 
av Alaforskören kommer be-
sökarna att få lyssna till ett 
vårtal av Lars Nordh och 
strax före klockan tio är det 
tänkt att det sedvanliga fyr-
verkeriet ska skjutas av. 

– Valborgsfirandet vid 
Sjövallavägen blev väldigt 
lyckat i fjol och det är roligt 
att traditionen kan hållas vid 
liv. Föreningens åtagande är 
att sköta servering av kaffe, 
dricka, korv och bröd. Allt 
annat praktiskt arbete sköts 
av de privata initiativtagarna, 
säger Ahlafors IF:s ordföran-
de Thore Skånberg.

Föreningens stora ar-
rangemang på valborgskväl-
len blir Gökottedansen i 
Furulundsparken. No Tjafs 
uppträdande utgör precis 
som brukligt startskottet för 
danssäsongen i Furulund.

– Vi hoppas naturligtvis på 
mycket folk. Gökottedansen 
brukar vara välbesökt och är 
vädret någorlunda bra är det 
inte otänkbart att publiksiff-
ran kan bli runt 1 000 perso-
ner, säger Thore Skånberg.

Ett fackeltåg från val-
borgsfirandet vid Sjöval-
lavägen och upp till Furu-
lundsparken är planerat att 
genomföras. 

JONAS ANDERSSON

Dubbla valborgsarrangemang i Alafors

Åke Johansson och Thore Skånberg på plats i Furulundsparken, som fyller 70 år i år. Jubi-
leumssäsongen inleds på onsdag då det blir traditionell Gökottedans med No Tjafs.  
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>> Dessutom kan vi skryta 
med att ha de absolut 

bästa orkestrarna för den 
här genren <<


