
SKEPPLANDA. Perfekta 
förutsättningar och ett 
fullspäckat program 
fick ortsborna att gå 
man ur huse.

Skepplandadagen i 
lördags blev en stor 
framgång.

– Jättekul att såväl 
arrangörer och publik 
verkar nöjda, jublade 
eldsjälen Kent Carls-
son.

Uppskattningsvis var det 
över 500 personer som gäs-
tade området runt Albotor-
get. Lördagen invigdes med 
Larmets storband. Trio med 
ström – elever från Albosko-
lan – bjöd sedan på sång och 
musik. Hålanda Sim & Trim 
såg också till att publiken 
hölls varm. Redan från tidig 
förmiddag började kön till 
vårdcentralen att forma sig. 
Gratis kontroll av hudföränd-
ringar var en bra lockvara.

De politiska partierna 
fanns på plats och gav aktuell 
information inför det kom-
mande EU-valet.

Ett av de mest unika initia-
tiven denna lördag står Albo-
skolan för som håller öppet.

– Vi har ett litet minische-
ma och bjuder samtidigt in 
föräldrarna att se hur vi jobbar 
i skolan. Vi hade nästan alla 
elever på plats och närmare 
250 föräldrar, berättar rektor 
Göran Klang.

Eleverna kompenseras is-
tället med en ledig måndag.

Utställarna var många. Ale 
DHR testade bilkunskaperna 
hos besökarna, idrottsklub-
barna Skepplanda BTK och 
Skår IBK fanns också på plats. 
En annan udda utställare var 
Rydéns bil från Grönnäs. 
Sven Rydén tog sig dit med 
sin Chrysler från 1962.

– Den väcker alltid upp-
märksamhet. Det är en fin 
kärra med en klassisk auto-
matlåda med tryckknappar, 
säger Sven och visar upp sin 
skönhet.

Skepplanda Hemvärn och 
Kulturförening är en annan 
van aktör i samband med 
marknader. Lördagen till ära 
serverades hamburgare och 
självklart visades den fina KP-
bilen från 1942 upp.
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Skepplandadagen lockade storpublik

Trio med ström, Skepplandas egna underhållare, hade fått förstärkning under lördagen.

Stig Karlsson, Skepplandas omåttligt populära danslärare, fanns på plats och tog några steg 
med eleverna.

Kent Carlsson, en av eldsjälarna bakom Skepplandada-
gen hälsade på hos Skepplanda bygdegård som var en av 
många utställare.

Dagens pärla. Sven Rydén 
förärade Skepplandadagen 
med att låta ställa ut sin 
Chrysler Imperial Crown från 
1962. Bjässen med 250 hk 
under huven väger 2,4 ton 
och vill gärna slurpa i sig 
närmare två liter milen...

Oscar Martinsson hjälpte 
morfar Klas Billingsdal hos 
Skepplanda Hemvärn.

Skepplanda Hemvärn och 
kulturförening visade upp 
KP-bilen från 1942.
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