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ALAFORS. Det blev en 
blöt danspremiär.

Ändå passerade 100 
personer vändkorset i 
Furulundsparken i tis-
dags kväll.

– Helt okej, men det 
hade kommit betyd-
ligt fler om väderleken 
varit med oss, säger 
Ahlafors IF:s parkgene-
ral Åke Johansson.

Första tisdagen i maj utgör av 
tradition det officiella start-
skottet för Furulundsparken. 
Så även den här säsongen. 
Rent drag hade äran att få 
inleda vårens motionsdanser 
i Ahlafors IF:s folkparksidyll.

– Himla otur med vädret. 
På fjolårets premiär hade vi 
175 betalande, men då var 
förutsättningarna betydligt 
mer gynnsamma, säger Åke 
Johansson.

Svänger rejält
Klockan hade precis slagit 
sju när Rent drag stämde 
upp i en första melodi och 
dansen tog sin början på 
rotundan. Konceptet är tre 
gamla och en modern. Det 
svänger rejält och att benäm-
ningen för arrangemanget är 
motionsdans är lätt att förstå.

– Härlig musik och jätte-
roligt att Furulundsparken 
har öppnat igen. Det har vi 
väntat på, sade ett dansande 

par från Alingsås som lokal-
tidningen pratade med.

Efter en dryg timmes 
intensivt fotarbete på golvet 
väntar en stunds vila. I 
pausen håller Åke Johans-
son, Lennart Jönsson och 
Gittan Otter caféterian 
öppen. Kön ringlar sig lång 
av kaffetörstiga gäster.

– Sedan går jag ut med 
påtåren. Då får jag chansen 
att tjöta lite grann med besö-

karna. De allra flesta känner 
jag igen sedan tidigare, för-
klarar Åke.

Snart står orkestern redo 
igen och dansen återupp-
tas. Strax efter klockan tio 
tystnar musiken och det har 
blivit dags att ta sig hemåt i 
den kylslagna majkvällen.

– Kommande vecka 
blir det dans både tisdag 
och onsdag. På tisdagens 
motionsdans spelar Eva & 

Ingvar och på Gökottedan-
sen den 12 maj är det givetvis 
No Tjafs som står för under-
hållningen, avslutar Åke 
Johansson. 

Regnig danspremiär i FurulundsparkenRegnig danspremiär i Furulundsparken

I tisdags var det danspremiär i Furulundsparken. 100 perso-
ner räknades in.

När pausen kom stod kaffesugna dansare i kö.

Sagan om trollskogen som 
räddades, var rubriken vand-
ring till Verleskogen i Risve-
den förra söndagen. I vand-
ringen deltog 66 personer 
under ledning av Leif Da-
nielson från Västkuststif-
telsen.

Intresset för denna skog 
är mycket stort och delta-
garna njöt i fulla drag av den 
vackra orörda gamla skogen, 
i det dessutom utsökt vackra 
vädret.

Historien om hur det gick 
till att rädda en gammal na-
turskog för all framtid var 
temat för dagen. Vid Lilla 
Ljusevattnet avnjöts naturen 
med en fikapaus. Lite kultur 
ingick också i programmet 
då den gamla gården Hol-
medalen, med anor från 
1600-talet, besöktes.  

Vandringen på 3 kilo-
meter tog fyra timmar i an-
språk. Det gäller att skynda 
långsamt om man ska hinna 
se allt det vackra som natu-
ren bjuder på. Allt gratis!

Nu ser vi fram emot in-
vigningen av naturreservatet 
i slutet av maj.

❐❐❐

Uppskattad vandring till Verleskogen

66 personer deltog i vandringen till Verleskogen förra sön-
dagen.

Gammal naturskog.

Rent drag stod på scenen när årets första motionsdans gick av stapeln. Det var fullt ös från 
första stund.

– Men publiken kom ändåkom ändå
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Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22Lördag kl: 13 - 22
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AFTER AFTER 
WORKWORK

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

Varje fredag 17- 20Varje fredag 17- 20

Vinnare Parkliden!
Följande personer har vunnit två biljetter 

vardera till dansen med Arvingarna i 
Parkliden den 15 maj då Arvingarna 

står på scenen:

Annelie Törnell, Nol
Hanna Eriksson,�Älvängen

Monica Kummander,�Älvängen
Lars Andersson,�Älvängen

Per Andersson,�Nol
Rätt svar på frågorna var 

1. (29 maj), X. (Underbart), 2. (Så olika).
Biljetterna kommer med posten. 

Grattis önskar Alekuriren och PR Nöje AB.


