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Vårmode i centrum på vå
ÄLVÄNGEN. Älvängens 
vårmarknad är en stark 
tradition för näringsli-
vet och föreningslivet i 
norra Ale.

Mycket är sig likt från 
år till år, men denna 
gång var det nyheterna 
som väckte uppmärk-
samhet.

Modevisningen med 
kläder och skor för alla 
åldrar gjorde succé.

Ett perfekt marknadsväder 
dagen efter alla städdagar 
medförde publikrusning till 
vårmarknaden. Scenvagnen 
i centrum hade ett späck-
at schema med allt från Ale 
Lions stipendieutdelning till 
modevisning och musikfram-
trädande. Helena Urdahl på 
Andrum har varit ansvarig för 
modevisningen – och jösses 
vilket arbete hon har lagt ner. 
Det var en stilfull uppvisning 
av charmiga mannekänger.

En annan publikfavorit 
som inte ens var utannonse-
rad var Skepplandas och Kaj 
Anderssons dragracingbil. 
Chassit är från en T-Ford 
1923 och motorn härstammar 
från en Chevrolet 555.

– Den går rätt hyggligt. 
0-100 på 2 sekunder och en 
toppfart om 400 km/h, säger 
ägaren och berättar att han 
faktiskt har två stycken.

Någon provkörning var 
dock inte aktuell...

Ale Lions Club delade ut tre stipendier till tre tjejer. Felicia Dahlbäck, här representerad av mamma Katarina, AnnTherese 
Johansson och AnnLouise Othzén Johansson var glada mottagare. Dahlbäck får för fortsatta musikstudier, systrarna Jo-
hansson för sin satsning inom tävlingsaerobic.

Modevisningen innehöll både kläder och skor – dessutom för 
både gammal som ung.

Modevisningen var en stor publiksuccé och lär säkert bli en 
tradition framöver.

Gissa om dessa coola killar gjorde ett starkt intryck när de 
rockade loss i kläder från Elvis & Elina?

Kaj Anderssons dragracingbil tilldrog sig stort intresse. Med 
sina 950 hk når den topphastigheten 300 km/h efter 400 
meter. 0-100 går på blott två sekunder.

Arosenisskolan bjöd på ett smakprov ur musikalen Mamma Mia som blir årets "Soaréföre-
ställning".

Göta Lejon fanns som van-
ligt på plats och invigde vår-
marknaden i Älvängen.

Smyrnakyrkan bjöd på sång 
och musik från scenvagnen.

– En fartglad 
överraskning 
väntade också


