
alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 35  |   200912

0303-74 51 11  
www.zackrissons.se

VI SÖKER
JORD & 

SKOGSFASTIGHETER

HÄSTGÅRDAR

VILLOR & FRITIDSHUS

INDUSTRI & 
HYRESFASTIGHETER

ALAFORS. Cirka 150 
personer räknades in.

Fler kom inte till 
familjedagen i Furu-
lundsparken i söndags.

Synd med tanke på 
det fina vädret och den 
högklassiga underhåll-
ning som serverades.

Arrangören, Ahlafors IF, hade 
hoppats på betydligt större 
uppslutning till familjeda-
gen i vackra Furulund. För-
utsättningarna gick minsann 
inte att klaga på, en skön au-
gustisol som värmde och med 
programpunkter som höll vad 
de lovade.

Höjdpunkten var natur-
ligtvis framträdandet av All-
gott & Villgott, som inte 
gjorde någon besviken. Det 
var fullt ös från första stund 
och barnen var minsann med 
på noterna. Det blev sång, 
trolleri och annat spex där 
den etablerade komikerdu-
on lät publiken delta på olika 
sätt.

Huvudnumret med Allgott 
& Villgott föregicks av sång- 
och dansunderhållning där 
parkbesökarna fick njuta av 
medryckande toner från Trio 
mé ström & kontakt, en kvar-
tett elever från Alboskolan.

Jörgen Hansson från Nö-
dinge svarade också han för 
svängig musik, som resultera-
de i välförtjänta applåder.

I övrigt bjöd familjedagen 
på aktiviteter i form av hopp-
borg, lotterier och bollkast-
ning.

Barnsligt kul i Furulundsparken
– Allgott & Villgott gjorde ingen besviken på familjedagen

I FURULUNDSPARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alva Skånberg charmade publiken när hon hjälpte Allgott & Villgott att plocka blommor från 
scenen.

Christian Gunarson prövade lottlyckan i vackra Furu-
lundsparken.

Lille Pontus pustar ut efter Lille Pontus pustar ut efter 
att ha studsat i hoppborgen. att ha studsat i hoppborgen. 
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Gäller t.o.m. 16/9 2009 med reservation
för slutförsäljning och lokala avvikelser.

Hemtex webshop - alltid öppet www.hemtex.com.

Alla plädar och
prydnadskuddar

3 för2
Vi bjuder på varan med lägst pris.


