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Trivselstund i Starrkärr Bygdegård med 
Lennart Thorstensson och Guddehjälmarna
Jan Albertsson, Alf Ivarsson, Daga o Rolf Wallgren

Entré 140:- fi ka ingår. Biljettsläpp onsdag 29 september 
hos Allans Bokhandel i Älvängen. 

Välkomna!

Starrkärrs 
Bygdegårdsförening

Söndag 10 okt kl 15.00

USPASTORP. På lördag 
är det dags igen.

För fjärde året i rad 
arrangeras Stubbrace.

Traktorer ska köra 
slalom på åkrarna i 
Uspastorp.

Det planeras för fullt inför 
lördagens Stubbrace i Uspas-
torp. Startlistorna ska sam-
manställas efter de anmäl-
ningar som kommit in.

– Det blir cirka 25 ekipage 
som kommer till start, vilket 
är i paritet med tidigare år. 
Det som är roligt är att dam-
klassen har utökats. I fjol var 
det bara två deltagare, men 
nu blir det ännu några fler, 
säger Kurt Jannesson.

Till årets upplaga har 
Hasse Andersson från Sve-
riges Radio Göteborg P4 
anlitats som konferencier. 
Han kommer att vägleda 

publiken genom lördagens 
begivenheter.

– Hasse är suverän i den 
rollen och han kommer att 
bli ett lyft för arrangemanget, 
förklarar Kurt.

I fjol var underlaget lerväl-
ling och mycket tyder på att 
det blir liknande förutsätt-
ningar även på lördag.

– Det har inte gått att 
tröska tävlingsfältet ännu, 

men vi har ett reservfält att 
ta till om blötan skulle hålla 
i sig. Stubbrace i Uspastorp 
blir det i vilket fall som helst, 
försäkrar Kurt Jannesson.

– I fjol regnade det kraf-
tigt under tävlingsdagen, 
det hoppas vi slippa i år. Blir 
det en fin höstdag hoppas vi 
på mycket folk. Intresset är 
stort.

Första start sker klockan 

elva. Serveringen kommer 
att hålla öppen där arrangö-
ren utlovar bland annat varm 
korv och kaffe.

– Vi kommer också att 
ordna med ett lotteri där det 
är garanterat fina vinster, 
avslutar Kurt Jannesson.

Det vankas Stubbrace i Uspastorp

KÖR BIL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag arrangeras det Stubbrace i Uspastorp. Fjolårets 
tävling avgjordes i lervälling.           Arkivbild: Allan Karlsson

Hasse Andersson, känd ra-
dioröst från P4 Göteborg, 
kommer att agera konferen-
cier i samband med lörda-
gens traktorrace i Uspas-
torp.

ALAFORS. Nu på lördag 
stundar det Oktober-
fest.

Det innebär också 
säsongsavslutning i 
Furulundsparken.

– Vi ser fram emot 
en festlig kväll med 
mycket folk, säger 
Ahlafors IF:s ordfö-
rande Claes Berglund.

Gemyt utlovas med festlig 
umpa-umpa, liveband, all-
sång och bayersk mat i en 
utsmyckad folkpark nu på 
lördag.

Tusen och en schlager är ett 
band från Göteborg. Show-
artisten Anna Örn, Jonas 
Larsson och Vladi Falcon 
skapar driv och ös i riktigt 
glada schlagerlåtar från de 
fem senaste decennierna. 
– De bjuder på allt från 
Clas-Göran Hedestam och 

Lasse Berghagen till Linda 
Bengtzing och Carola. 
Målet är att alla ska trivas, 
känna igen det som spelas 
och att allsången slår allt det 
som besökarna tidigare varit 
med om, säger Bengt Sund-
qvist i arrangörskommittén. 

Rikard ”Helmut” Gus-
tafson kommer att skapa 
härlig stämning tillsammans 
med två dansande damer. 

Det finns en unik möj-
lighet att avnjuta en sejdel 
lokalt Oktoberöl, bryggt sär-
skilt för denna Oktoberfest 

av Ahlafors Bryggerier. 
Pris kommer att delas 

ut under kvällen till bäst 
utklädda Gretchen & Fritz.

Tusen och en schlager 
på Oktoberfesten
– Säsongsavslutning i 
Furulundsparken

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag arrangeras det Ok-
toberfest i Furulundsparken i 
Alafors. Tusen och en schla-
ger utlovar fartfylld musikun-
derhållning. 

RÖDA KORSET
KAN HJÄLPA.
MED DIN HJÄLP.
Ring 020 - 213 213

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


