
ÄLVÄNGEN. Med Stre-
aplers först ut sattes 
ribban högt för årets 
vårmarknad i Älvängen.

Med hjälp av ett fan-
tastiskt vårväder, rik-
ligt utbud av aktiviteter 
och ett trivsamt sorl 
längs gatorna torde 
2012 gå till historien 
som den bästa vår-
marknaden någonsin.

Roland Gustavsson från 
Nygård lär gärna skriva under 
det påståendet. Han började 
med att köpa sig en ny tv hos 
Ale Radio TV för att senare 
när dragningen i årets Hand-
la-och-vinn-lotteri ägt rum 
hämta ut en ny elcykel.

– Det blev ju riktigt bra! 
Eftersom teven kostade lite 
fick jag nästan ett helt häfte 
med lotter. Det lönade sig, 
skrattade Roland Gustavsson.

Hos Hardesjö Bil arrang-
erades en bilutställning. 
Denna gång visade sig hem-
maplan bli helt avgörande. 
Sven Hardesjös Buik Century 
från 1938 vann med tre rös-
ters marginal omröstningen.

Streaplers framträdande 

satte en härlig ton för mark-
naden. För Sveriges hetaste 
dansband var det säkert värt 
besväret för kön ringlade sig 
riktigt lång vid skivförsälj-
ningen. 
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Kaféstaden

Kan en jättelång rubrik som den här få dig att längta 
till en avkopplande shopping-mys-dag längs pittoreska 
kullerstensgator kantade av vackra trähus, mysiga 
innergårdar och härliga kaféer?
Fundera på saken. Och när du har tid och lust är du mer än välkommen. 

En vårmarknad helt i publikens smak

Fanny Stenborg och klass 9B1 samlade in pengar till klassre-
san på sitt eget kreativa vis.

Roland Gustavsson från Nygård vann elcykeln Handla-och-
vinn-lotteriet. Emma Rydberg, Älvängen, och Simon Sunde-
berg vann andra respektive tredjepris.

Ales snyggaste veteranfordon. Vinnare med endast tre 
röster blev Sven Hardesjö, vars Buik Century från 1938 fort-
farande är svårslagen. Disa och Stig Andersson med sin Mer-
cedes VA 170 från 150 fick nostalgibucklan.

Kenny Samuelsson och Henrik Uhlin i högform. Streaplers blandade gammalt och nytt.

Spontandans! När Steaplers spelar Spontandans! När Steaplers spelar 
upp är det svårt att stå still.upp är det svårt att stå still.

Dansuppvisning!Ett nytt fenomen för den som gillar att roa sig. I gummibol-
len gömmer sig Elin Gustafsson, 13, från Starrkärr.

Vad vore en marknad utan 
hoppborg?
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Streaplers angav tonen


