
2011  |   vecka 18  |   nummer 17  |   alekuriren 33

ALAFORS. Ahlafors IF:s 
valborgsfirande skedde 
under en lång följd av 
år vid Solgården.

Nu har en ny tradi-
tion skapats.

I lördags hälsades 
våren välkommen i 
vackra Furulundspar-
ken.

Det var förmodligen väldigt 
längesedan som valborgsmäs-
soafton bjöd på sådant väder 
som i lördags. Sommartem-
peratur uppmättes och bättre 
förutsättningar kunde arrang-
örerna i Furulundsparken inte 
önskat sig.

– Helt fantastiskt! Vem 
kunde tro att det skulle bli 
en sådan här fullträff, säger 
Gittan Otter i AIF:s valborgs-
kommitté.

Knappt 300 vuxna passera-
de grindarna och därtill väl-
digt många barn, som tog till-

fället i akt att roa sig med fisk-
damm, ponnyridning, lotteri-
er och chokladhjul.

– Lotterna sålde slut i ett 
nafs, förklarar Gittan.

För den musikaliska under-
hållningen svarade PRO-poj-
karna, elever från Ahlafors Fria 
Skola under ledning av Lena 
Sannerstig, och Alaforskören. 

Ett vårtal hölls av Ahlafors IF:s 
ordförande, Claes Berglund.

– Det blev en väldigt gemyt-
lig stämning och precis den fa-
miljefest som vi hade hoppats. 
Nu ska vi sätta oss ner och ut-
värdera årets arrangemang och 
se vad som går att göra ännu 
lite bättre till nästa års val-
borgsfirande i Furulundspar-

ken, avslutar Gittan Otter.

Våren hälsades välkommen i Furulundsparken
– Valborgsfirandet lockade många besökare
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Ponnyridningen var en popu-
lär aktivitet.

Elliot och Ellen fick glädjen att snurra på chokladhjulet.

Ordningsvakten 
Martin Axberg 
hade en lugn kväll 
i Furulundspar-
ken. Här i sam-
språk med Chris-
ter Sundberg från 
Ahlafors Bryg-
gerier.

KOLLANDA. I dagarna 
tre förvandlades Skogs-
vallen till spelplats.

Inte för fotboll utan 
för allehanda musikin-
strument.

Vårens dragspels-
stämma blev lyckad ur 
alla hänseenden.

Dragspelsstämman på Skogs-
vallens idrottsplats inleddes 
på torsdagen, men det var 
först dagen därpå som den 
riktiga invigningen ägde rum. 
Många spelmän och besökare 
kom för att uppleva det som 
nu har blivit en tradition i 
Kollanda.

– Vi är fantastiskt nöjda. Vi 
kan ju inte säga annat än att 
vi hade tur med vädret. Det 
var uppehåll och solsken hela 
tiden och folket var belåtna, 
säger Gunilla Hansson som 
stod för arrangemanget till-
sammans med Ingrid och 
Bengt Tilly.

Gunilla och maken Rune 
Hansson passade på att fira 
50-årig bröllopsdag i sam-
band med dragspelsstämman.

– Det skulle egentligen 
inte läcka ut, men det gjorde 

det ändå, skrattar Gunilla.
Stämningen var på topp 

hela tiden och spelandet 
pågick till sena kvällningen. 
När kylan gjorde sig påmind 
på lördagsaftonen, så blev 
det till att kliva in klubb-
huset. Där höll serveringen 
öppen och spelandet kunde 
fortsätta.

– Då var det fullt hus, be-
rättar Gunilla.

Många alebor syntes i pu-
bliken, men också betyd-
ligt mer långväga gäster. Ett 
knappt 40-tal husvagnsekipa-
ge räknades in.

– Om det blir någon ny 
stämma till hösten vet jag 
inte, men det blir definitivt 

en fortsättning nästa vår, av-
slutar Gunilla Hansson.

Härligt drag och god stämning
– Lyckat arrangemang på Skogsvallen
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Flaggan i topp liksom humöret hos alla dem som besökte 
dragspelsstämman på Skogsvallen.

Publiken hade all anledning att njuta av det vackra vårvädret.

Bengt Tilly, en av arrangörerna till dragspelsstämman, visar 
upp ett gammalt fordon.

Gunilla och Rune Hansson firade sin 50-åriga bröllopsdag på 
dragspelsstämman i Kollanda.

Från Vittsjö kom Malin. Hon underhöll med vackert fiolspel.


