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STARRKÄRR. Skratta 
& Sjung kallar åter på 
alebornas uppmärk-
samhet.

På söndag är det 
dags att ta plats i 
Starrkärrs bygdegård.

Den här gången har 
Lennart Thorstensson 
sällskap av den tidigare 
radio- och tv-profilen 
Leif ”Loket” Olsson.

Det har varit ”lapp på 
luckan” samtliga tre gånger 
som Skratta & Sjung har 
arrangerats. Något annat är 
inte att räkna med den här 
gången heller då den folk-
käre Göteborgaren Leif 
”Loket” Olsson är gästartist. 
Han kommer att ha sällskap 
på scenen av Lennart Thor-
stensson, som leder allsången 
i vanlig ordning.

– Vi kan se fram emot en 
rolig eftermiddag tillsam-
mans. Det kommer att bli 
en blandning av musik och 
kåseri, säger Inga-Britt 
Karlbom, ordförande i 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening som står 
bakom arrangemanget ihop 
med Starrkärrs Bygdegårds-
förening och Studieförbun-

det Vuxenskolan.
Huvudpersonen själv är 

full av tillförsikt inför sitt 
stundande besök i Starrkärrs 
bygdegård. ”Loket” kommer 
att bjuda på en rad anekdo-
ter från sin tid på radion och 
televisionen.

– Som ofta när jag är ute 

kommer jag att berätta om 
roliga samtal från tiden på 
Bingolotto. Det finns hur 
mycket som helst, säger 
”Loket” som också lovar att 
ta ton.

– Lennart ska spela och 
jag ska sjunga. Melodierna 
håller jag hemliga, det får bli 
en överraskning.

Leif ”Loket” Olsson är 
flitigt anlitad i olika sam-
manhang. Han är en åter-
kommande gäst på landets 
travbanor.

– Dagen innan jag besöker 
Starrkärr ska jag medverka 
på Åby Stora Pris.

Senast som Leif ”Loket” 
Olsson gästade Ale var i 
samband med Älvängens jul-
marknad 2006.

– Det ska bli skoj att 
komma tillbaka. Vi får se 
vad eftermiddagen har att 
erbjuda, avslutar ”Loket”.

”Loket” ska dra folk till 
Starrkärrs bygdegård
– Dags igen för Skratta & Sjung
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Leif ”Loket” Olsson gästar Starrkärrs bygdegård på söndag i 
samband med höstens Skratta & Sjung.

LEIF "LOKET" OLSSON
Göteborgaren Leif ”Loket” Olsson, 
67, är en svensk programledare i TV, 
konferencier och före detta domare 
i handboll.
Som handbollsdomare rönte Olsson 
ett mycket gott renommé och fick 
bland annat döma OS-finalen i 
handboll 1972 mellan Jugoslavien 
och Tjeckoslovakien samt flera 
VM-finaler. 
Han har även varit verksam vid 
Radio Göteborg, dels som sportchef, 
dels som programledare för mor-
gonprogrammet Ringlinjen.
Framför allt har dock Olsson blivit 
känd som värd för Bingolotto, vilket 
han var från starten 1991 tills Lasse 
Kronér tog över 1999. Numera fung-

erar han som konferencier vid olika 
evenemang.
Ingvar Oldsberg är den som ligger 
bakom hans smeknamn ”Loket”. När 
de båda arbetade på radiosporten 
lämnade Oldsberg vid ett tillfälle 
över ordet till ”Loket” som var på 
Ryavallen i Borås för att referera 
en match med Elfsborg. I Elfsborg 
spelade just en spelare som hette 
Leif Olsson men som kallades för 
”Loket”. Oldsberg kunde förstås inte 
låta bli att dra en ordvits och sa: 
”Och hur går det för Leif  ”Loket” 
Olsson på Ryavallen? Över till vår 
egen ”Loket”, Leif Olsson!” Därefter 
har han haft sitt smeknamn.

SPF Göta Älvdalsbygden 
ordnade i förra veckan, som 
var SPF:s speciella kam-
panjvecka, ett möte i Mis-
sionskyrkan i Lilla Edet. 
”Hur vill du bo när du blir 
äldre?” var rubriken på affi-
scherna och inbjudna var 
förutom allmänheten även 
kommunrepresentanter 
och byggföretagare. 

Kommunalrådet Bjarne 
Färjhage och tekniske 
chefen Paul Mäkelä 
representerade Lilla Edets 
kommun. Från HSB kom 
Mats Hagström, från 
Leifab Owe Lång, från 
Gekå Fastigheter Sven 
Karlsson och från arkitekt-
kontoret Dan Björkman. 
De redogjorde tillsammans 
för kommunens byggplaner 
och då speciellt för de fram-
tida bostäder som kan vara 
lämpliga för äldre. 

Drygt 50 personer 
lyssnade intresserat. De 
fick också tillfälle att ställa 

många frågor och gav 
byggföretagarna en del tips 
om sina önskemål. För-
eningens vice ordförande, 
Kerstin Andersson, som 
höll i mötet, inbjöd till slut 
alla till en enkel fika där dis-

kussionen runt borden var 
livlig. Ordföranden Anna-
Lisa Johansson tackade 
alla för en givande träff.

Gull-Britt Kihlström
Sekreterare

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade i torsdags sitt månads-
möte. Gäst var Inger Ahl-
mark från regionens infor-
mationsenhet som berät-
tade om bakgrunden till 
och genomförandet av det 
nya primärvårdsavtalet som 
träder i kraft den 1 oktober. 
Hon fick många frågor från 

de ca 25 deltagarna. 
Mötet gästades även 

av kommunens frivillig-
samordnare Anki Olsson 
som informerade om hur 
pensionärer kan ställa upp 
som volontärer och göra en 
insats för en medmänniska. 
Sekreteraren redogjorde 
för de cirklar som medlem-

marna kan delta i under 
hösten. Ordförande pre-
senterade föreningens hör-
selansvariga Britt-Marie 
Thorén. Föreningen har 
fått inbjudan från Flundre 
och Södra Väne att delta i 
deras höstfester.

Gull-Britt Kihlström
Sekreterare

Bomöte i Missionskyrkan

Paul Mäkelä, Owe Lång, Bjarne Färjhage och Sven Karls-
son hade bjudits in till mötet i Missionskyrkan, Lilla Edet.

Månadsmöte hos SPF Göta Älvdalsbygden

Välkommen att besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder 
i Göta älvdalen Ale, Lilla Edet, Trollhättan och 
Vänersborg.

Ateljéerna är öppna 
lördag 19 sept och 
söndag 20 sept kl 11-18.

Samlingsutställning i Hamnmagasinet, 
Magasinsgatan 1 i Trollhättan 19 och 20 
september kl 10-18. Tel 0520-42 92 42.

Vernissage 18 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net

AFTER WORK
Ät 2 betala för 1 

Varje fredag kl 17-20


