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Boka på www.stenaline.se/LEGOLAND eller 
ring 031-704 00 00. Bokn avg vid personlig 
service. Boende i samarbete med Sembo.

*Lillsemester 3 nätter inkl 1 dags entré till LEGOLAND. Prisexempel: Båtresa t/r per bil fr 1290:- 

boende i 8-bäddshus 2 eller 3 nätter fr 5048:-, 1 dags entré fr 2030:-. Totalpris från 8368:-. 

Ankomst tis 5/4–14/4, 26/4–26/5, 7/6–16/6, 16/8–13/10, 25/10–30/10 samt ankomst 

sön–mån: 3/4–13/4, 25/4–15/6, 14/8–12/10, 23/10–30/10 (ej 12/6) 2011.

Mer äventyr 
än någonsin!
Låt fantasin från dina LEGO® byggen hemma bli till verklighet 

på LEGOLAND® På andra sidan vägen lockar upplevelsecentret 

Lalandia Billund med jättelekland och 10 000 kvadratmeter 

tropiskt badparadis.

Bo 3 nätter betala för 2  
fr1046:-*

/person inkl. boende, entré och båtresa  

GÖTEBORG – FREDERIKSHAVN • VARBERG – GRENÅ
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Musik
på Glasbruksmuseet

Kvarnvägen 6 i Surte

Onsdag 23 mars kl 19.00

Schlagers 
- som du aldrig hört det förut..

Med värme och musikalisk finess bjuder de mångsidiga 
musikanterna Örjan Hjort & Christer Ågren på versioner av 

50- och 60- tals-schlagers av bl.a Ulf Peder Olrog,  
Owe Thörnqvist, Gunnar Wiklund.

Då en del av sångerna har sitt ursprung i USA, kan en doft 
av country och blues finnas med.

Entré 60:- Förköp: Glasbruksmuseet
0303-33 01 06

ARRANGÖR:

INBJUDER TILL SVÄNGIG  
JAZZ- & GOSPELKVÄLL

SÖNDAGEN 3 APRIL 17.00 
MIMERS HUS TEATERN

www.opus83.se

ENTRÉ 200:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M.  
1 MARS PÅ MIMERS HUS TEL. 0303-23 82 02

DIRIGENT: JACK SVANTESSON

PEORIA 
      JAZZBAND  

ALAFORS. Furulund-
sparkens program för 
2011 är nu fastställt.

Säsongspremiären 
äger rum lördagen den 
30 april.

– Vi planerar för ett 
valborgsfirande för 
gammal och ung, säger 
Ahlafors IF:s ordfö-
rande Claes Berglund.

Snön ligger fortfarande kvar 
på marken och därför känns 
festligheter i AIF:s folkparks-
idyll som en avlägsen tanke. 
Dock återstår bara drygt 
sex veckor innan Furulund 
slår upp portarna för en ny 
säsong.

– Det stämmer! På själv-
aste valborgsmässoafton 

kommer premiären att äga 
rum. Det blir en familjefest 
där vi hoppas på besökare i 
alla åldrar, förklarar Claes 
Berglund.

Valborgsfirande i Alafors 
är ingalunda något nytt feno-
men. Det har funnits tidigare 
i olika utformningar, men nu 
vill föreningen införa ett helt 
nytt koncept.

– Vi har en fantastisk 
vacker folkpark som ska 
utnyttjas till mycket mer 
än bara danstillställningar. 
Se bara vilken succé det har 
blivit för vår julmarknad med 
tillhörande luciakröning som 
förr om åren arrangerades 
i Medborgarhuset, säger 
Gittan Otter i Ahlafors IF:s 
Furulundskommitté.

– Nu är förhoppningen 

att vi ska skapa en nygammal 
tradition med valborgsfi-
rande i klubbens regi. Furu-
lund är den perfekta platsen 
för ett sådant evenemang.

Arrangören utlovar aktivi-
teter för alla åldrar. Lotterier, 
körsång, trubadurunderhåll-
ning och vårtal är några av de 
programpunkter som besö-
karna kan se fram emot.

Motionsdanserna
Första veckan i maj, när-
mare bestämt den 3 maj, är 
det premiär för de populära 
motionsdanserna. Trippix 
står på scenen vid den första 
av totalt tolv danser, sju på 
våren och fem på hösten.

– Det brukar komma 
ungefär 100 dansare varje 
tisdagskväll, en del långväga 

gäster, säger Gittan Otter.
Övriga festkvällar som är 

inbokade i Furulundsparken 
under våren är traditionell 
Gökottedans med No Tjafs 
den 1 juni samt en dansafton 
med populära Streaplers, fre-
dagen den 10 juni.

– I fjol hade vi väldigt otur 
med vädret och besöksanta-
let blev inte vad vi hade hop-
pats på. Nu håller vi tum-
marna och önskar att solen 
skiner när vi genomför våra 
arrangemang, avslutar Claes 
Berglund.

Furulundsparkens program är spikat
– Valborgsfirande inleder årets säsong

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den 30 april slår Furulundsparken upp dörrarna för en ny säsong. Ahlafors IF planerar som bäst för ett valborgsfirande i den 
vackra folkparken. Senare i vår gästas Furulund av bland andra No Tjafs och dansbandet Streaplers. 

Arkivbild: Allan Karlsson

www.alekuriren.se


