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ALAFORS. Boka in fre-
dagen den 29 maj i 
almanackan.

Då kommer dans-
bandet Arvingarna till 
Furulundsparken.

– Det ska bli roligt. 
Det var längesedan vi 
var där, säger bandets 
sångare och frontfigur 
Casper Janebrink.

Arvingarna från Göteborg 
bildades 1989 och firar 
således 20-årsjubileum i år. 
Gruppen spelar något som 
man skulle kunna beteckna 
som dansbandspop och eta-
blerade sig med en helt ny 
stil med mycket stämsång 
när de slog igenom i början 
av 90-talet. Det var under 
denna period som Arving-
arna senast besökte Furu-
lundsparken.

– Det är en fin folkpark 
och det ska bli skoj att komma 
tillbaka, säger Casper Jane-
brink.

Arvingarnas största fram-
gång hittills kom 1993 
med låten ”Eloise”, som 
fick representera Sverige i 
Eurovision Song Contest på 
Irland, där bidraget slutade 
på sjunde plats.

– En av karriärens höjd-
punkter naturligtvis, fastslår 

Casper som har ett annat 
minnesvärt ögonblick från 
1995.

– Det var när vi hade varit 
med i den svenska schlager-
festivalen med låten ”Bo 
Diddley” och direkt efter det 
åkte på en dansbandskryss-
ning i Karibien på ett av värl-
dens största fartyg. Det var 
en häftig upplevelse.

Arvingarna har varit med i 
den svenska melodifestivalen 
vid ytterligare två tillfällen, 
1999 och 2002.

Har ni lika roligt nu som 
när ni började spela till-
sammans för 20 år sedan?

– Ja, det tycker jag defi-
nitivt att vi har. Man sätter 
upp nya mål hela tiden. Till 
hösten släpper vi en ny platta 
och två av låtarna kommer att 
vara med i filmen ”Så olika” 
som regisseras av Helena 
Bergström och som sätts 
upp i slutet av året, berättar 
Casper Janebrink.

Vad kan publiken i Furu-
lundsparken förvänta sig 

att få höra nästa fredag?
– Dansant musik med hits 

från början fram till idag. En 
del covers blir det också.

Vilken är din personliga 
favorit i er låtrepertoar?

– Om jag inte ska svara 
”Eloise” så blir det en låt som 
skrevs 1996 och som heter 
”Nattens sista spårvagn”. 
Det är en skön melodi, avslu-
tar Casper Janebrink.

Arvingarna kommer till Furulundsparken
– Gamla och nya hits utlovas

DANSANT
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20-årsjubilerande Arvingarna kommer till Furulundsparken i Alafors nästa fredag. Från vän-
ster Kim Carlsson, Casper Janebrink, Tommy Carlsson och Lars ”Lasseman” Larsson.

SOLLEBRUNN. Många 
är de alebor som varit 
och dansat i Parkliden 
genom åren.

Nu har den natur-
sköna folkparken i Sol-
lebrunn fått nytt liv 
tack vare Peter Ribbing 
som köpte stället för 
några år sedan.

Fredagen den 5 juni 
firar Parkliden 70-
årsjubileum med det 
populära dansbandet 
Streaplers på scenen.

Det var i slutet av 1930-talet 
som medlemmar i Solle-
brunns arbetarkommun och 
SDUK kom på tanken att 
anlägga en festplats i när-
heten av samhället. Invig-
ningen skedde lördagen före 
midsommar 1939 med den 

då populära Edith Seger-
stedts orkester.

1947 övergick folkparken i 
Sollebrunns AIK:s ägo. Stjär-
norna som gästat Parkliden 
är många. Thore Skogman, 
Lasse Lönndahl, Gunnar 
Wiklund, Lill-Babs och 
Little Gerhard har alla varit 
på besök i Sollebrunn. På 
60-talet kom dansbanden in 
i bilden orkestrarna avlöste 
varandra i form av Flamingo, 
Schytts och Streaplers. De 
sistnämnda håller fortfa-
rande publikrekordet på 2 
074 betalande.

Besöksantalet i vågor
Från 1970 och fram till 1993 
gick besöksantalet i vågor, 
men sedan blev det öde i 
parken. 2006 bjöds Parkliden 
ut till försäljning och det var 
då som bygdens son, Peter 
Ribbing, gjorde slag i saken.

– Parken har alltid legat 
mig varmt om hjärtat och 
jag ville inte riskera att den 
skulle gå i graven. Det är 
många människor som har 
fina minnen från Parkli-
den och det känns roligt att 
kunna erbjuda en ny genera-
tion samma möjlighet, säger 
Peter Ribbing till Alekuri-
ren.

Efter att ha rustat upp 
parken arrangerade Peter 
Ribbing en dansafton i 
Parkliden förra året. Succén 
blev enorm. Över 1 300 per-
soner kom för att dansa till 
Streaplers.

– Det var en magisk kväll 
i juni. Det var en fröjd att se 
alla människor som roade 
sig. Parkliden som vissa hade 
dömt ut var plötsligt en upp-
skattad festplats igen, säger 
Peter.

Två danskvällar
I år firar Parkliden 70-årsju-
bileum och två danskvällar 
står på programmet. Lustigt 
nog är det Streaplers som 50-
årsjubilerar och Arvingarna 
som fyller 20 år.

– Först ut är Streaplers 
som kommer hit den 5 juni. 
Jag drömmer givetvis om att 

de ska slå sitt eget publikre-
kord, men kommer det lika 
många besökare som i fjol 
vore det givetvis också kanon, 
säger Peter.

– Förra året kom det folk 
från alla möjliga håll, en 
hel del alebor bland annat. 
Parkliden betyder nostalgi för 
många och det känns verkli-
gen jättekul att vår folkpark 
här i Sollebrunn lever igen, 
avslutar Peter Ribbing.

Parkliden i Sollebrunn 70-årsjubilerar
– Ska Streaplers slå sitt eget publikrekord?

I PARKLIDEN
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Peter Ribbing, PR Nöje AB, är numera ägare till Parkliden 
som 70-årsjubilerar i år. Fredagen den 5 juni blir det jubi-
leumsdans med Streaplers på scenen.
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