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STARRKÄRR. Ingen 
pubiksuccé.

Hasseldagen i Präst-
alund lockade bara en 
tapper skara besökare.

– De som kom hade 
i alla fall väldigt trev-
ligt och hantverkarna 
var på ett strålande 
humör, säger Inga-Britt 
Karlbom, ordförande 
i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Att tala om en favorit i repris 
vore fel. Hasseldagen som 
arrangerades för andra året 
lyckades inte attrahera en 
tillräckligt stor publik för att 
arrangören skulle vara helt 
nöjd.

– Vi får göra en ordent-
lig utvärdering i styrelsen 
av evenemanget och disku-
tera om det ska bli en fort-
sättning även nästa höst. Det 
vore roligt, men samtidigt är 
det många arbetstimmar som 
krävs och när resultatet blir 
magert kan det kännas lite 
tröstlöst, säger Inga-Britt 
Karlbom.

Vädret varierade, det var 

sol och regn om vartannat i 
Prästalund. Inga-Britt Karl-
bom tror emellertid inte att 
väderleken hade någon avgö-
rande betydelse för besöksan-
talet.

– Det tror jag inte. Det var 
en himla tur att vi hade Has-

seldagen på lördagen och inte 
på söndagen. Då hade vi blivit 
tvungna att ställa in på grund 
av vattenmassorna.

Ett tiotal hantverkare 
fanns på plats med ett utbud 
från getost och honung till 
tovning och betongkonst.

Serveringen höll öppen 
och störst var åtgången på de 
nygräddade våfflorna med 
sylt och grädde.

Svalt intresse för Hasseldagen

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sonja Erlandsson från Nygård visade vackra ting i betong.

Biodlare Bernt Johansson från Skepplanda lät alla som ville provsmaka honung.
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KILANDA. I fredags var 
det premiär för drag-
spelsstämma på Skogs-
vallen i Kilanda.

Bengt Tilly, 75, har 
givit idrottsplatsen ett 
nytt ansikte.

Nu fungerar den 
också för dans och 
orkestrar.

Bengt Tilly med vänner har 
svarat för en imponerande 
insats och det tidigare ned-
gångna klubbhuset på Skogs-
vallenhar fått nytt liv. Dess-
utom har en dansbana med 
plats för orkester byggts med 
känsla för sitt syfte. Lagom 
till dragspelsstämman gjorde 
Bengt de sista finjusteringar-
na. Drygt 50 ekipage, husvag-
nar och husbilar, med spel-
män från Hjo till Ale anslöt 
sig snabbt.

– Det är en bra början. 
Det skulle gå att få in 150 
till, men det är skönt med lite 
luft  mellan bilarna. Dragspe-
len ska ju få plats också, skrat-
tar Bengt.

Från tidig morgon till sen 
kväll spelas det både orga-
niserat och spontant. Invig-
ningen skeddde med ett all-
spel under engagerad led-
ning på fredagskvällen, men 
redan på torsdagen kom de 
första entusiasterna.

– Det är kärleken som drar, 
säger Bengt och menar att 
lusten att spela tillsammans 
med vänner från när och 
fjärran är obegränsad. 

På lördagskvällen grillades 
det vildsvin.

– Något extra får man hitta 
på. Det är inte bara musik. 
Vi har en härlig gemenskap 
också och umgås mycket.

I vår bestämde sig Bengt 
för att renovera klubbhuset. 
Det är idag i perfekt skick 

för alla typer av tillställning-
ar upp till 50 personer.

– Det passar utmärkt för 
dop, jubileum och enklare 
fester, säger han.

Ur Bengts eget intresse 
för dragspelsstämmor föddes 
så tanken på att skapa förut-
sättningar för att arrangera 
en egen i Kilanda. Sagt och 
gjort. På 3,5 vecka snickrades 
banan upp och den lär säkert 
komma till använding många 
gånger.

Satsningen kan också bli 
grunden för den första or-
ganiserade campingplatsen 
i Ale.

– Ja, här är ju perfekt att stå 
med sin husvagn eller husbil. 
På nära avstånd har du ett fint 
fiske och en storslagen natur. 
Med klubbhuset i fint skick 
kan vi erbjuda god service. 
Det här är utvecklingsbart, 
menar Bengt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Bengt Tilly har på egen hand 
finansierat och byggt en 
dansbana och orkesterscen.

Dragspelet i centrum hos campinggästerna.

Ebbe Carlsson (sittande) är 88 år, men det är inget hinder.

Nu är det drag i KilandaNu är det drag i Kilanda
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Priser från Bubs godis!

170 sorter färskt lösgodis från ledande 
leverantörer • Sockerfritt lösgodis och 
Choklad • Choklad för fi nsmakare
Glass och dricka

1:a pris 5 kg Bubs godis
2:a pris 3 kg Bubs godis
3:e pris 1 kg Bubs godis

och 
makare

TÄVLA OCH 

VINN I BUTIKEN!


