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ÄLVÄNGEN. Älväng-
ens vårmarknad hade 
vädret på sin sida.

För Ulla och Emma 
Rydberg var inte ens 
den kalla vinden något 
problem.

Förstapriset, en 
elcykel från Älvängens 
cykel, värmde.

Vilken vårmarknad det blev! 
Strålande sol, mycket folk 
och glada toner från scen-
vagnen i centrum. Det var 
fart, fläkt och ett innehållsrikt 
program som höjde tempera-
turen på vårmarknaden. Den 
kalla vinden fick aldrig något 
fäste… Genom Älvängen 
rullade en imponerande ka-
ravan av gamla militärmotor-
cyklar som Skepplanda Hem-
värns- och kulturförening 
förfogade över dagen till ära. 
Älvängens IK visade upp en 
samling tuffa bilar, däribland 
en Hummer av värsta sorten. 
Dansstudions medlemmar 
gav ett prov på sitt kunnande 
när The Cloud tog en paus 
på scen. Ales framgångsri-
ka rockband underhöll långa 
stunder med musik för i prin-
cip alla öron. Vilken reperto-
ar bandet har! Stefans: Still by 
my side var en annan höjda-
re på scenen, även detta ett 
ungdomsband, fast med tjejer 
i frontlinjen.

Centrumvägen kantades 
med knallar som fått knö sig 
in mellan grävmaskinerna, 
men dessa sätter definitivt 
färg på hela vårmarknaden. 
Utanför Svenheimers kon-
ditori bjöd Älvbygdens mo-
torklubbs unga talanger på 
en storartad uppvisning. Ale 
Lions hade som vanligt sitt 
populära lådlotteri. Smyrna 
Second hand hade stor utför-

säljning till förmån för insam-
lingen till Moldavien. Det var 
trångt i butiken och försälj-
ningen gav 15 000 kronor.

– Det var precis vad vi hop-
pats på. Jättekul att det blev 
en så bra respons, sa Sune 
Rydén på Smyrna Second 
hand.

Vårmarknaden avslutades 
med dragningen i Ale HF:s 
Handla-och-vinn-lotteri. 
Lycklig vinnare av en elcy-
kel från Älvängens cykel blev 
Emma Rydberg från Älväng-
en som stormade upp på scen, 
men senare visade det sig att 
hon bara var sändebud. Det 
var egentligen farmor Ulla 
Rydberg som vunnit.

– Vi kommer att dela på 
cykeln, kom de till sist över-
ens om!

Älvängens företagarfören-
ing kunde summera en lyckad 
vårmarknad.

– Under alla mina år har 
jag aldrig upplevt en bättre 
vårmarknad i butiken. Det 
var många nya ansikten och 
fullt tryck från början till 
slut, sa Ulf Abrahamsson på 
Älvängens Manufaktur och 
riktade samtidigt ett stort 
tack från företagarföreningen 
till Svevia för ett gott samar-
bete mitt i vägarbetet.

Även de politiska partierna 

passade på att synas folkvim-
let. Det stundar som bekant 
ett omval i regionen söndag 
15 maj, men det var det få som 
kände till.
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Trängseln var påtaglig längs Göteborgsvägen i Älvängen, inte minst beroende på ett pågåen-
de vägarbete.

Jenny Jönsson i Skepplan-
das tjejgrupp antog en an-
norlunda utmaning och lät 
sig frivilligt vara måltavla i 
vattensvampskastning.

Hanna Eriksson testade 
handbollslyckan hos Ale HF.

Anton Pärleborn 2,5 år fick sitta upp på ponnyryggen.Anton Pärleborn 2,5 år fick sitta upp på ponnyryggen.

En parad med gamla militär-mc. Skepplanda Hemvärn- En parad med gamla militär-mc. Skepplanda Hemvärn- 
och kulturförening vet hur man fångar uppmärksamhet.och kulturförening vet hur man fångar uppmärksamhet.

Eva-Britt Nielsen och barn-
barnet Anton Asgeirson 
fyndade böcker på Smyrna 
Second hand.

Sportlife värmde upp publiken med ett fartfyllt potpuri av 
populära gruppträningsformer.

The Cloud underhöll på lastbilsflaket.The Cloud underhöll på lastbilsflaket.

Vinnare! Ulla och Emma 
Rydberg vann elcykeln 
som Anders Adielsson och 
Älvängens cykel fixat fram. 
Handla-och-vinn-lotteriet 
arrangeras av Ale HF.

Vårmarknad värmde i kylanVårmarknad värmde i kylan
– Ulla och Emma Rydberg kammade hem elcykeln– Ulla och Emma Rydberg kammade hem elcykeln

Mumma, en Hummer! Älvängens IK lämnade bollen hemma 
och ställde istället ut några riktiga godisbitar.

Ale Lions arrangerade som sig bör när det är vårmark-
nad i Älvängen ett större lådlotteri, där lådans pris är givet 
medans innehållet är okänt. För de allra flesta blir det alltid 
bingo, men det gäller att hålla sig framme innan lådorna tar 
slut. Älvbygdens MK:s unga talanger visade upp sina kon-
ster.


