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ÄLVÄNGEN. Det var 
extra bra fart på 
Älvängens vårmarknad 
i söndags.

Tacka Beppo Bus & 
Beppo Fart för det.

Godiskanonen och 
annat skoj blev snabbt 
hörsammat hos den 
unga publiken.

Barnen stod i centrum för 
Älvängens vårmarknad 2008. 
Förutom tivoli, ponnyrid-
ning och mängder av andra 
barnaktiviteter kom clow-
nerna Beppo Bus & Beppo 
Fart på besök. Stämningen 
var på topp när godiskano-
nen svingade ut kolor från 
scenvagnen. Barnens glädje 
gick inte heller att ta miste på 
när de färgglada clownerna 
Beppo Bus och Beppo Fart 
skojade i centrum. Det var 
spex blandat med godis på 
”hög nivå”.

En annan populär vår-
marknadstradition, som 
har vilat sig i form, var täv-
lingen ”Ales snyggaste bil” 
som Hardesjö Bilverkstad 
arrangerade. Tävlingen var 
dessutom kryddad med en 
särskild avdelning för ”Ales 
häftigaste traktor”. Besö-
karna röstade flitigt och efter 
en stunds räknande på efter-
middagen kunde juryn ge sitt 
utslag. Det blev Henta och 
Krister Fernevald i Nol som 
vann med sin gröna Cadillac 
från 1959. Bilen är original 
förutom en omlackering för 
20 år sedan.

– Vi har även en röd och 
åker varje år på ett antal vete-
ranbilsträffar. Det brukar 
bli ungefär 500 mil om året, 
berättar paret Fernevald.

Häftigaste traktorn
Ales häftigaste traktor ägs av 
Gert Karlsson i Uspastorp. 
Traktorn är en Volvo T22 
från 1949. Den är nyligen 
omlackad och används inte i 
dagligt bruk.

– Nej, den här pärlan är 
bara för ”friåkning”, säger 
Gert Karlsson och ler.

Som traditionen numer 
säger invigs Älvängens vår-
marknad med en pampig 
parad av Göta Lejon från 
Göteborg. Ungdomsorkes-
tern har deltagare från Ale 
och inslaget har blivit en 
publikfavorit. Gatorna kan-
tades av besökare som ville få 
en skymt av den dansanta och 
musikaliska ensemblen.

Förutom några regnstänk 
var vårmarknadsvädret på 
arrangörens sida och det var 
knallarna särskilt tacksamma 
för. 
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Bus och spex. Det skojades friskt på scenvagnen och den 
unga publiken var med på noterna.

Ungdomsorkestern, Göta Lejon, har blivit en kär tradition för Älvängens vårmarknad.

Höjdaren! Godiskanonen blev snabbt barnens 
stora favorit. Kolor regnade över Älvängen 
centrum...

Även små tigrar hade roligt åt de galna clownerna.

Idel skratt när Beppo Bus & Beppo Fart intog scenen.

Ponnyridning alltid lika populärt när det är dags för vårmark-
nad

Knallemarknad innehåller inte bara fynd att bära hem, utan 
även att stoppa i magen. Gert Karlsson vann priset för ”Ales häfti-

gaste traktor 2008”. Hans Volvo T22 från 
1949 stod sig starkaste.

Krister och Henta Fernevald vann klassen ”Ales finaste veteranbil 2008”. Tävlingen arrang-
erades av Hardesjö Bilverkstad och Älvängens centrumförening. Besökarna röstade och den 
gröna Cadillacen från 1959 vann de flestas hjärta.

Vårmarknad som smakade godis
– Beppo Bus & Beppo Fart snabbt barnens favoriter


