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ALAFORS. Årets val-
borgsfirande i Furu-
lundsparken genomför-
des under bästa tänk-
bara former.

Vädret var gynnsamt 
och besökarna såg ut 
att trivas i folkparksi-
dyllen.

Våren hälsades väl-
kommen av Ahlafor-
skören och högtidstalet 
hölls av kyrkoherde 
Björn Nilsson.
230 betalande och massor 
av barn i olika åldrar bidrog 

till en festlig inramning av 
Ahlafors IF:s valborgsfi-
rande i Furulundsparken. 
Besökarna behövde inte ens 
passera grindarna innan den 
första attraktionen kallade på 
deras uppmärksamhet. Kön 
till ponnyridningen ringlade 
sig lång och många ville sitta 
upp på hästryggen för en ritt 
i den vackra naturen.

Inne i parken fanns lot-
terier och fiskdamm. Serve-
ringen med varm korv, kaffe 
och hembakat var uppskat-
tat. Kvällen till ära höll även 

ölstugan uppe där det erbjöds 
törstsläckare från Ahlafors 
Bryggerier.

För den musikaliska 
underhållningen svarade 
Daga och Rolf Wallgren 
från Guddeby utanför 
Ytterby, som spelade vackra 
visor och senare även dan-
sant musik. ”Stuffa-Stig” 
med Älvorna gjorde också ett 
bejublat framträdande.

Ahlaforskören sjöng en 
handfull låtar innan kyrko-
herde Björn Nilsson tog plats 
på rotundan för traditionellt 
vårtal. Björn uppmanade alla 
att stanna upp i tillvaron, inte 
ryckas med i det berömda 
ekorrhjulet, utan faktiskt 
njuta av livet och allt som 
faktiskt är gratis. Vitsipporna 
i Prästalund nämnde kyrko-
herden som ett bra exempel.

Nästa år, när Ahlafors IF 
fyller 100 år, ska valborgsfi-
randet utvecklas ytterligare 
och förhoppningsvis ska 
ännu fler besökare lockas till 
Furulundsparken.

– Våren hälsades välkommen i Alafors

I FURULUNDSPARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det var många som ville pröva lyckan på chokladhjulet när Ahlafors IF arrangerade sitt val-
borgsfirande i idylliska Furulundsparken.

Lars-Inge Andersson och Patrik Nilsson hade 
fullt upp i korvluckan.

Stora som små trivdes i Furulundsparken.

ALVHEM. Husbilarna 
stod i långa rader på 
Gläntevis grusplan 
förra helgen.

Eura Mobil Club 
Sweden arrangerade 
årsmöte för nionde 
gången.

Samtidigt fick med-
lemmarna en chans 
att hälsa på hos Årets 
företagare och se utbu-
det av nya modeller.

Riksorganisationen för 
Eura Mobil-ägare har 121 
medlemmar. En handfull 
sammankomster arrang-
eras under året varav års-
mötet utgör startskottet för 
säsongen.

– Föreningens syfte är att 
skapa en kamratlig samvaro 

för medlemmarna, förklarar 
ordföranden Olle Falck och 
berättar att fjolårets träffar 
ägde rum i Lysekil, Glimå-
kra, Jönköping och Filipstad.

37 husbilar och närmare 
80 personer var anmälda 
till årsmötet i Alvhem. De 
första medlemmarna anlände 
Gläntevi idrottsplats redan 
på torsdagen.

– Efter den här helgen 
är vi 21 bilar som rullar till 
Tyskland för ett fabriksbesök 
hos Eura. Fabriken ligger 
utanför Frankfurt, säger Olle 
Falck.

Vad är det bästa med att 
ha husbil?

– Det är så himla enkelt, 
du behöver inte koppla på 
någon husvagn och är inte 
beroende av att stanna vid 

en campingplats. Du tar 
dig fram överallt, förklarar 
Berith Freiholtz, sekrete-
rare i föreningen.

Årsmöteshelgen gav möj-
lighet för medlemmarna att 
hälsa på hos Bengts Husvag-
nar, som höll extra öppet på 
lördagsförmiddagen.

– Jag har hittat min dröm-

bil här. Jag är inne på min 
tredje husbil i ordningen, 
men det kan bli en fjärde. 
Bengt får räkna på priset, 
skrattar Olle Falck.

Husbilsträff i Alvhem
– Nu är säsongen igång

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årets företagare i Ale kommun, Birgit och Bengt Johansson, 
på Bengts Husvagnar i Alvhem hälsade Eura Mobil Clubs 
medlemmar välkomna till butiken.

Berith Freiholtz och Olle Falck sitter med i styrelsen för 
Eura Mobil Club Sweden, som arrangerade sitt årsmöte med 
tillhörande fest i Alvhem förra helgen.

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Valborgsfirande Valborgsfirande 
i folkparksidylli folkparksidyll

Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

2
-utsläpp blandad körning 119 g/km. Uppfyller EU5. * 36 mån, 30 % kontant, 42 % restskuld, 

rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (effektiv ränta 5,49 %). Bilen på bilden är extrautrustad. 

Köp din Passat nu så ingår Variant-tillägg och Masters-
paket till ett värde av 29.900 kr.  Vi kallar den Passat 
TDI 140 Wolfsburg Edition. Med innovationer som
start-stoppsystem drar bilen bara 0,46 l/mil och 

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

Välj till vårt Serviceavtal för bara 99:-/mån. Välkommen in och provkör.

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

UTRUSTAD med bl a: Automatiskt avbländbar 
innerbackspegel och ytterspegel • Färddator Plus 
•  Fart hållare • 01 Radio RCD 310 • Regnsensor • 
Multi funktionsratt i läder Komfortstolar fram med 
svankstöd, förarsida  elektriskt ställ bar rygg stöds -
lutning och  svank stödsinställning • 02 Trötthetsvar-
nare • 03 Lättmetallfälgar Barcelona 16" 

Vardagar 9-18 • Lördag 10-15 • Trollhättevägen 18, Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

Audi Q3. Urban, kraftfull, mångsidig, kompakt 

och effektiv. En helt ny typ av crossover gjord 

såväl för familjen i stan som för äventyraren. 

Några snabba:

• Kompakt högteknologi

• TDI/TFSI-motorer 140–211 hk

•  Start/stopp-system

• Dragvikt 2000 kg

•  Innovativt lastutrymme med fällbart 

passagerarsäte (tillval)

•  7-tums färgskärm och 20 GB hårddisk (tillval)
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Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 5,2–7,7 L/100 KM. CO2 UTSL. 137–179 G/KM. MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 
50% RESTV, 42% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. 
( EFF.RTA 5,36%–5,40%) FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/
AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*


