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På söndag, 25 april, är det 
återigen dags för Älväng-
ens vårmarknad.

En av många stolta tra-
ditioner där företag och 
föreningsliv gemensamt 
sätter ortens centrum i liv 
och rörelse.

Även i år inviger ung-
domsorkestern Göta 
Lejon marknaden. 

Att beskriva vad som händer på 
Älvängens vårmarknad är inte värl-

dens lättaste uppdrag. Det är lätt-
tare att säga vad som inte händer... 
Vårmarknaden kännetecknas av ak-
tiviteter i såväl butiker som ute på 
gator och torg. Marknadsdagen har 
blivit en trivsam familjetradition, 
där shopping kombineras med både 
roliga och spännande äventyr. 

I år kryddas Vårmarknaden för 
andra året med en stor modeshow. 
Det är Helena Urdahl på Andrum 
som har lyckats få ihop ett tufft stall 
med modeller i alla åldrar. Kläder-
na och skorna kommer från flera av 
ortens konfektionsföretag.

Älvängens vårmarknad är ett väl-
besökt arrangemang. En stor del i 

detta har det lokala föreningslivet 
som gör sitt yttersta för att sätta 
extra piff på arrangemanget. Gynna 
dem – det gynnar våra ungdomar och 
därmed hela vårt samhälle. Älvbyg-
dens motorklubb demonstrerar delar 
av sin verksamhet på parkeringen 
utanför Svenheimers konditori.

Nytt för i år är att Ale HF arrang-
erar ett Handla- och Vinnlotteri. För 
varje hundralapp du spenderar er-
hålls en lott. I slutet på marknaden 
lottas en cykel värde 10 000 kronor 
ut till en lycklig vinnare. Kanske blir 
det du som får cykla hem?

Älvängens centrumförening

Ungdomsorkestern Göta Lejon har sedan 60-talet bjudit Göteborgs och 
kranskommunernas invånare underhållning på gator och torg. Orkestern, i 
sina karaktäristiska blåvita uniformer, är ett populärt inslag vid alla stora 
evenemang i Göteborg. Vid invigningar, parader, idrottsevenemang, National-
dagsfirande, Chalmers-cortègen finns Göta Lejon alltid med. Alltsedan 1969 
har orkestern anlitats flitigt av Liseberg och inleder Lisebergssäsongen med 
en stor öppningsparad. Orkestern spelar också vid företagsevenemang och 
vid privata fester. Repertoaren omfattar över 70 låtar i ett fast program av 
paradmusik med sådana showinslag som hör en paradorkester till.
Numera behöver du inte längre alltid bege till storstan för att få njuta av lite 
extra ögongodis. Göta Lejon kommer för andra året i rad till Älvängen för att 
blåsa in vårmarknaden.

Fakta från Göta Lejon.

GÖTA LEJON

Göta Lejons marsch genom Älvängen har blivit en Göta Lejons marsch genom Älvängen har blivit en 
kär marknadstradition. Foto: Allan Karlssonkär marknadstradition. Foto: Allan Karlsson

Göta Lejon på plats!Göta Lejon på plats!

COLORAMA ÄLVÄNGEN

Max Factor
Masterpiece MAX Mascara

149:-
170:-
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Go Girl Carolina 
Gynning ord 295.- 

NU 195:-

Mascara Max 
Factor ord 175.- 

NU 125:-
(False lash effect)

Proffs lacker 
från Creative�

ord 129.- NU 69.-

Priserna gäller endast söndagen 25/4-10

VÅRMARKNADSFYNDA!
Max 
175.- 

5:-
effect)


