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ALAFORS. Nu har hela Göta 
älvdalen återigen chansen 
att uppleva sin alldeles egna 
Oktoberfest, lördagen den 2 
oktober.

– Det blev så lyckat i fjol 
att vi bestämde oss för en 
fortsättning. Förhoppnings-
vis utvecklar det sig till en 
tradition som lever vidare 
i många år framöver, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Brygge-
rier, som genomför arrang-
emanget tillsammans med 
Gothenburg Beer Trading 
och Ahlafors IF.

Gemyt utlovas med fest-
lig umpa-umpa, liveband, 
allsång och bayersk mat i en 
oktobersmyckad folkpark i 
Alafors. 

– Det kommer att finnas 
en unik möjlighet att avnjuta 
en sejdel lokalt Oktoberöl, 
bryggt av Ahlafors Brygge-

rier särskilt för denna fest, 
förklarar ”Cralle”.

Bandet Tusen och en 
Schlager från Göteborg, 
dagen till ära förstärkta med 
en bastuba, kommer att spela 
dansant musik blandat med 
umpa-umpa och show.

– Vår vän Rikard 

”Helmut” Gustafson 
skapar stämning tillsammans 
med två vackra dansande 
bayerska damer.

Ett pris kommer att delas 
ut till bäst utklädda Gretchen 
& Fritz.

JONAS ANDERSSON

Succén upprepas:
Oktoberfest stundar i Furulundsparken

Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors Bryggerier planerar 
som bäst för den Oktoberfest som kommer att äga rum i Fu-
rulundsparken lördagen den 2 oktober.

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

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

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

Vernissage 17 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net

SKEPPLANDA. Vad-
backa Gästgiveri har 
fått nya ägare.

I fredags var det 
nyinvigning med Jonas 
Bengtsson och Mikael 
Johansson bakom 
disken.

– Det här ska bli 
jätteroligt, säger 
delägarna till lokaltid-
ningen.

Det är Jonas Bengtsson som 
står för erfarenheten. Under 
knappt tio års tid arbetade 
han på Restaurang La Gon-
dola på Avenyn.

– Jag utförde diverse olika 
sysslor och fick veta vad res-
taurangyrket innebär, förkla-
rar Jonas.

Vadbacka Gästgiveri är 
ingalunda någon ny bekant-
skap för honom. Han har 
jobbat där till och från sedan 
slutet av 2003.

– Jag har länge funderat på 
att man kanske borde ta och 
köpa stället. Nu dök läget upp 
och priset var rätt, säger Jonas 
Bengtsson.

– Mikael och jag är kompi-
sar sedan länge och vi tyckte 
det var dags att göra slag i 
saken. Vi vill skapa en famil-
jär och levande krog där det 

ska vara full fart på fredags- 
och lördagskvällar.

Inledningsvis kommer 
Vadbacka att hålla öppet 
varje kväll, vardag som helg. 
Någon lunchservering blir 
det emellertid inte tal om.

– Vi har kvar våra ordinarie 
arbeten och tänker jobba här 
på kvällarna, berättar Mikael.

Vad kommer köket att 
tillhandahålla?

– Det blir klassisk mat med 

kött, fågel, fisk, pasta och 
sallad på menyn. Man ska 
kunna få en trerätters middag 
om man så önskar. Sedan ska 
det också kunna gå att bestäl-
la pizzaslice eller varm macka 
fram till stängningsdags, av-
slutar Jonas Bengtsson.

60 år sedan
onsdag 29 september

öppet 11-20 
Öppet 30/9-3/10 kl: 11-15

servering, kaffe, våffla, coca-cola, lotterier, 

filmvisning, bilder från förr och nu
Träffa människor som var med om raset

Glasbruksmuseets vänner Medarrangörer: Bruksongar

Glasbruksmuseet surte, www.glasbruksmuseet.nu, Telefon: 0303-33 01 06

Kompisar har tagit över Vadbacka

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jonas Bengtsson och Mikael Johansson är nya ägare till 
Vadbacka Gästgiveri i Skepplanda.

ÄT 2 BETALA FÖR 1

AFTER 
WORK
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Varje fredag 17- 20
Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20


