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Karlsson
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Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Slagfärdig sångare 
med sammetsröst

En streaplare är man för hela livet.
Ett uttryck myntat av Kjetil Granli.

På fredag sitter han upp bakom trummorna när Streaplers 
gästar Furulundsparken.

Vad fick dig att bli trum-
mis?
– Det var pappas musikin-
tresse som smittade av sig. 
En kompis till pappa ställde 
ett trumset i vår källare och 
som nyfiken sexåring kunde 
jag inte låta bli att pilla lite 
grann. På den vägen är det.

Vad karaktäriserar bra 
dansbandsmusik?
– God takt, bra låtar och 
glada musikanter.

Din personliga Streap-
lersfavorit?
– ”Varje grej i vårt hus” är 
en bra låt med en väldigt fin 
text.

Sveriges bästa dansband 

efter Streaplers?
– Jannez tycker jag är väl-
digt bra.

Mysigaste dansstället 
som du upplevt?
– Lane Loge har blivit något 
av hemmaplan för oss. De 
har ett bra koncept, puben 
i en byggnad där festfolket 
sitter och ett stort golv för 
dansarna. 

Vad är sommar för dig?
– För mig är det parker, 
dansmänniskor och turne-
rande. Sedan försöker jag 
njuta av grillning någon 
gång då och då tillsammans 
med familjen och vänner.

Om du inte varit dans-

bandsmusiker?
– Då hade jag förmodligen 
varit hantverkare av något 
slag, snickare tror jag.

Dina tankar inför freda-
gens spelning i Furulund-
sparken?
– Om Lane Loge är en favo-
rit så är Furulund definitivt 
det också. Parken i Alafors 
är genuin och den präglas av 
enkelhet. Jag hoppas verkli-
gen att vår publik tar sig dit 
och upplever idyllen. Det 
vore roligt om det kunde 
komma 500-600 personer.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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PROFILPROFIL

Namn: Kjetil Granli
Ålder: 46.
Yrke: Dansbandsmusiker.
Bor: Lilla Edet.
Aktuell: Som trummis och 
sångare i Streaplers som 
spelar i Furulundsparken på 
fredag.


