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Söndag 23 augusti kl 12-16

FamiljedagFamiljedag
ii Furulundsparken Furulundsparken

Hoppborg
Entré 100 kr (barn under 5 år gratis)

Förköp: Allans Bokhandel, Sjövallen, Shell i Nol, Nols Färg

Välkomna!  Ahlafors IF

Trio mé strömTrio mé ström 
& kontakt& kontakt

JörgenJörgen
HanssonHansson

NU HAR VI ÖPPET IGEN NU HAR VI ÖPPET IGEN 
EFTER SEMESTERN!EFTER SEMESTERN!

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Fr o m vecka 34Fr o m vecka 34
Månd - torsd 11-14.30Månd - torsd 11-14.30

Fred 11-22 Fred 11-22 
Lörd 13-22Lörd 13-22
Sönd 13-20Sönd 13-20

STARRKÄRR. Ett nytt 
staket omgärdar nu 
Prästalunds hem-
bygdsgård.

Staketet sattes upp 
i förra veckan.

– Ett så kallat små-
landsstaket a lá starr-
kärrsmodellen, säger 
Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starr-
kärr-Kilanda Hem-
bygdsförening.
Det gamla slitna och ruttna 
staketet plockades ner på 
några timmar och dagen 
därpå fanns ett helt nytt på 
plats.

– Det var snabba ryck, 
konstaterar Inga-Britt 
Karlbom.

Det nya staketet är av 
ungefär samma stil som det 
tidigare, med den skillna-

den att det är lite tätare.
– Nu har vi ett staket som 

håller i minst 50 år. Materi-
alet består av tätvuxen gran, 
förklarar Gerhard Anders-
son och tillägger:

– Vi inspirerades av 
Nödinge Sockens Hem-
bygdsförening som har ett 
likadant staket.

På lördag arrangeras 
Hasselns Dag i Prästalund, 
som blir årets sista publika 
evenemang. 

– Det är en inspirations-
dag som går helt i hassel-
buskens tecken. Vi hoppas 
på bra väder och mycket 
folk, avslutar Inga-Britt 
Karlbom.

Nytt staket i Prästalund

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Inga-Britt Karlbom och Gerhard Andersson i Starrkärr-
Kilanda Hembygdsförening visar upp det nya staket som 
nu omgärdar Prästalunds hembygdsgård.

ALAFORS. Nu har Ale-
borna chansen att få 
uppleva en alldeles 
egen Oktoberfest, som 
är tänkt att bli en årlig 
tradition.

Lördagen den 19 
september ska Furu-
lundsparken vara i 
gungning som aldrig 
tidigare.

Ompa-ompa utlovas 
och Ahlafors Brygge-
rier förbereder ett spe-
ciellt oktoberöl.

Gemyt utlovas med festlig 
Ompa-Ompa, karaoke, live-
band och bayersk mat i en 
oktobersmyckad folkpark. 
Det ges en unik möjlighet 
att avnjuta ett lokalt oktobe-
röl, bryggt särskilt för Okto-
berfesten av Ahlafors Bryg-
gerier.

– Vi hoppas att Oktober-
festen ska tilltala en bred 
publik och förhoppningsvis 
kan det bli en återkomman-
de tradition, säger Christer 
”Cralle” Sundberg på Ahla-
fors Bryggerier, som är en av 
arrangörerna tillsammans 
med Ahlafors IF och Goth-
enburg Beer Trading.

Pål & Martin från Trollhät-
tan kommer att spela covers. 
Duon uppträder sedan 25 år 
tillbaka runt om i folkparker 
och på fester. 

Blues Bastards är ett ruti-
nerat bluesband från Helsing-
fors som ska få det att svänga 
i Furulundsparken. Bandet 

har internationellt prägel 
med en engelsk proffsmusi-
ker, en joddlande schweizare 
och två finska blueslegenda-
rer. En av dessa, Sonny-Boy 
Magnusson, är utsedd till 
Finlands bäste blues-mun-
spelare. Förstärker gör Ahla-
fors Bryggeriers egen brygg-
mästare Tord Eriksson på 
keyboard. 

Visa festplatsen
En så kallad Sky Trackstrål-
kastare ska lysa en kilometer 
upp i skyn veckan före Ok-
toberfesten, för att visa var 
festligheterna kommer att 
äga rum.

– Vi vågar inte spänna 
bågen allt för högt, men vi 
kalkylerar med 300-500 besö-
kare. Vi har länge diskuterat 
att försöka arrangera en Ok-
toberfest och nu blir det änt-
ligen av. Det ska bli oerhört 
roligt, säger Christer Sund-

berg och skickar med följande 
passning till Aleborna:

– Alla som kommer i le-
derhosen eller Gretschen-
dräkt går in gratis.

Aleborna får egen Oktoberfest i Furulund

Christer ”Cralle” Sundberg 
på Ahlafors Bryggerier, en av 
arrangörerna till den stun-
dande Oktoberfesten.

Lördagen den 19 september kommer det att arrangeras Ok-
toberfest i Furulundsparken. Ahlafors Bryggerier förbereder 
ett speciellt oktoberöl.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


