
ÄLVÄNGEN. Skådespe-
lerskan Gunilla Poppe, 
73, återvänder till Ale.

Nästa år medverkar 
hon i Teatervindens 
uppsättning Guldtun-
nan.

Ett historiskt skåde-
spel från området runt 
Kobergs slott, Lifvered 
och Kungsgården.

Inspirationen tar aldrig slut. 
Inte hos manusförfattarna 
Kent Karlsson och Chris-
tel Olsson-Lindstrand i alla 
fall. Nu har de påbörjat arbe-
tet med ännu ett historiskt 
"bygdespel".

– Jag fick ett tips på ett 

Rotarymöte om att göra 
något kring alla histori-
er från Koberg under slutet 
av 1700-talet, berättar Kent 
Karlsson.

I dagarna startar djup-
intervjuerna med personer 
som är förankrade i områ-
det, men ramhandlingen är 
redan klar.

– Vi utgår från familjer-
na Sahlgren och Alströ-
mer med Nicklas och Jonas 
i spetsen som tillsammans 
ägde nästan alla stora herresä-
ten och slott från Trollhättan 
i norr till Kungsbaka i söder. 
En stor del av dessa herrars 
förmögenheter samlades hos 
deras gemensamma barnbarn 

Anna-Margareta Alströmer 
– guldtunnan kallad, förklarar 
Kent Karlsson.

Den allmänna kunskapen 
om denna historia är mycket 
vag, det vill Teatervinden 
ändra på.

– Vi har planerat premiä-
ren till den 12 juni 2010 och 
det sker på Kungsgården i 
Alvhem. Vi tänker återigen 
att bjuda på ett utomhusspel, 
avslöjar Kent Karlsson.

Gunilla Poppe, som var 
gift med Nils Poppe, är upp-
vuxen i Nol och medverkade 
2003 i spelet om Tudor. Nu 
kommer hon tillbaka igen.
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Nästa år är Poppe tillbaka

ALAFORS. Sommaren 
är här!

Ett bevis på det är 
Furulundsparkens öpp-
nande.

– Vi hoppas på en 
lyckad säsong med 
många välbesökta 
arrangemang, säger 
Åke Johansson i Ahla-
fors IF.

Furulundskommittén i Ala-
fors har gjort sitt yttersta 
för att ha Furulundsparken i 
bästa skick när säsongen tar 
sin början ikväll (läs tisdag). 
Rent Drag står på scenen för 
att spela upp till årets första 
motionsdans, som innebär 
tre gamla och en modern.

– I fjol sattes publikrekord 
för motionsdans i parken 
med 165 betalande. Jag tror 
att det rekordet hänger löst 
denna premiärkväll, säger 
Åke Johansson.

Utöver sju inbokade 
motionsdanser på tisdags-
kvällarna fram till midsom-
mar händer en hel del annat 
festligt i den idylliska folk-
parken. Den traditionsenliga 
Gökottedansen med bygdens 
egna grabbar i No Tjafs äger 
rum onsdagen den 20 maj.

– Det är en given publik-
succé. Vi är oerhört glada 
över att kunna hålla den tra-
ditionen vid liv, säger Åke.

Fredagen den 29 maj är det 
dags för årets första mogen-
dans när Arvingarna kommer 
på besök. Det populära dans-
bandet lär också få vändkor-
sen att snurra om vädrets 
makter är med arrangören.

Också Friskis & Svettis
– Nu är det inte bara dans 
som Furulundsparken erbju-
der. Friskis & Svettis har hyrt 
in sig för ett antal tränings-
pass och nästa tisdag arrang-
erar Ale kommun ”En dag i 
hälsans tecken”. Det är roligt 
att den här vackra platsen 
nyttjas i flera olika samman-
hang, säger Åke Johansson.

När lokaltidningen hälsar 
på är Furulundskommittén i 

full färd med att plantera de 
sista blommorna och sätta 
upp nya bokstäver ovanför 
entrén.

– Fint ska det vara, säger 
Åke som har parken som sitt 
andra hem.

– Vi håller också på att 
iordningställa ett nytt kök 
som kommer att underlätta 
arbetet i cafét, tillägger Åke.

Senare i höst, närmare 
bestämt den 23 augusti, pla-
nerar Ahlafors IF för en stor 
familjedag i Furulundspar-
ken då bland annat Allgott & 
Villgott kontrakterats.

Grindarna till Furulundsparken slås upp
– Säsongsstart med Rent Drag

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Delar av Ahlafors IF:s Furulundskommitté, Sölvi, Åke, Len-
nart, Eivor och Ingvar, hälsar välkommen till en ny säsong i 
Furulundsparken.

Gunilla Poppe, skådespelerskan som medverkade i Svarta Katten – spelet om Tudor – 
kommer att vara med i Teaervindens nästa stora uppsättning "Guldtunnan". Producent, Kent 
Karlsson (infälld) är självfallet mycket nöjd med detta.

– Teatervinden sätter upp Guldtunnan på Kungsgården
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