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LILLA EDET. Ska det bli 
tredje gången gillt för 
Kjetil Granli i Streap-
lers?

Två gånger tidigare 
har dansbandsstjärnan 
varit nominerad till 
Guldklaven utan att 
erhålla priset.

– Nu vill jag ta hem 
priset, säger den 
norske gentlemannen 
till Alekuriren.

Kjetil Granli började som 
trummis och sångare i dans-
bandet Streaplers 1990. Han 
var med och slog svensk-
toppsrekord när hiten ”Till 
min kära” låg på listan i hela 
73 veckor under åren 1995-
97.

Med ett storslaget och 
framgångsrikt 50-årsfirande 
i färskt minne ser Kjetil 
Granli fram emot årets som-
marturné. En höjdpunkt är 
givetvis Dansbandsveckan i 
Malung där branschens alla 
band strålar samman i en 
gigantisk ”firmafest”.

– Det är vår motsvarighet 
till Grammisgalan. Det är 
otroligt roligt att träffa alla 
kollegor och entusiaster i 
dansbandsbranschen, förkla-
rar Kjetil.

– Publikmässigt är Dans-
bandsveckan lika stor som 
Sweden Rock. Det är en stolt 
svensk sommartradition som 
firar 25-årsjubileum.

Som en inledning på 
Dansbandsveckan sker 
utdelning av Guldklaven, 
ett pris som delades ut första 
gången 2000. Kjetil Granli är 
nominerad i kategorin ”Årets 
trummis”.

– Jag har varit nominerad 
två gånger tidigare, en gång 
som sångare och en gång 
som trummis. Nu är det på 
tiden att kamma hem den där 
Guldklaven, säger Kjetil.

Full fart
Pristagarna i de elva katego-
rierna utses av en jury bestå-
ende av representanter för 
prisets instiftare (Sveriges 
Radio, Dansbandsveckan 
och tidningen ”Får jag lov”) 
i kombination med publikens 
röster.

Hur ser sommaren ut i 
övrigt för Streaplers del?

– Det är full fart hela 
tiden. Vi har otroligt många 
spelningar inbokade och det 
känns fantastiskt bra.

Har ni någon ny skiva på 
gång?

– Till hösten ska vi släppa 
en buggskiva med tillhö-
rande instruktionsvideo. Det 
blir både nytt och gammalt 
material på den plattan. Till 
våren släpper vi en full-cd 
med bara nytt material.

Vidare hoppas Streaplers 
att deras jubileumsdvd, som 
speglar bandets första 50 
år, ska finnas till försäljning 

lagom till julhandeln.
– Vi håller på att förhandla 

med SVT om rättigheterna 
och hoppas att allt ska vara 
klart inom den närmaste 
framtiden, avslutar Kjetil 
Granli.

Tredje gången gillt?
– Kjetil Granli nominerad till Guldklaven

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Streaplers Kjetil Granli från 
Lilla Edet är nominerad till 
”Årets trummis” när Guld-
klaven delas ut i Malung 
söndagen den 18 juli.

STRÖM. Förvandlingen 
av Ströms slottspark 
kan ta sin början på 
allvar.

I förra veckan kom 
det glädjefyllda budska-
pet att projektet bevil-
jas drygt två miljoner 
kronor i bidrag.

– Fantastiskt roligt 
och nu kan vi fär-
digställa ett drygt 
50-tal åtgärder på 
området under de kom-
mande två åren, säger 
näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

Leaderprojektet Ströms 
slottspark, som har bedrivit 
ett förarbete under ett års 
tid, fick erhålla 2,3 miljoner 
för att under en tvåårsperiod 
utveckla parken till en akti-
vitets- och mötesplats för 
kommunens invånare och 
turister.

– Vi har också erhållit 208 
000 kronor från Lokala Na-
turvårdsprojekt för åtgärder 
specifikt riktade till naturen i 
området, säger Evensen.

Dessutom bidrar Idrotts-
lyftet med 250 000 kronor till 
fritids- och idrottssatsningar 
i parken.

– Vi har redan påbörjat för-

beredelserna för att så fort 
som möjligt kunna erbjuda 
aktiviteter i parken.

Beachvolleyplan
Först ut är färdigställandet 
av en beachvolleyplan och 
ett utbyggt café. I torsdags 
anlände också en turistpa-
viljong där årets turistvärdar 
kommer att finnas på plats 
under veckorna 26-31.

– Den 18 september pla-
nerar vi att ha ett invignings-
firande. Då vi vill fylla dagen 
med olika aktiviteter som är 
riktade till olika målgrupper.

Det finns ett drygt 50-tal 
åtgärder som arbetsgruppen 
kommer att utveckla, däri-
bland lekplats, inlinesbana, 
aktivitetsbana, hundrastgård 
och frisbeegolf.

Arbetsgruppen består av 
bland annat representanter 
från Lilla Edet kommun, Ver-
dandi, Leifab, Naturskydds-
föreningen Lilla Edet och 
Bangolfklubb Laxen.

Fotnot: Hela projektets värde 
är 2,3 miljoner kronor, men i rena 
pengar från Leader/EUblir det ca 1,5 
miljoner kronor. Resterande från 
LONA, Idrottslyftet, projektbidrag 
och arbetstider för ideella krafter..

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Projektet erhåller drygt två miljoner i bidragmiljoner i bidrag

Leaderprojektet Ströms slottspark har beviljats drygt två miljoner kronor. Arbetet med att utveckla slottsparken har redan 
tagit sin början.           Arkivbild: Jonas Andersson
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ALLA DAGAR 09-20

Ombud för VästtrafikÖppettider 
under 
Midsommar:
Mån-Tor: 9-20
Fre: 9-14
Lör: 10-20
Sön: 9-20

För varje 100-lapp 
som du handlar för, 

(exkl. potatis, gäller upp till 10kg)
Erbjudandet gäller från 
onsdag 23/6 - fredag 25/6 


