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ALAFORS. 111 personer.
Så många kom 

till tisdagskvällens 
motionsdans i Furu-
lundsparken.

– En lyckad premi-
ärkväll, konstaterade 
arrangörsveteranerna 
Åke Johansson och 
Lennart Jönsson.

Tisdagskvällar under maj 
månad och de inledande 
veckorna i juni erbjuder 
Ahlafors IF motionsdans i sin 
vackra folkparksidyll i Furu-
lund. Det är en tradition som 
har hängt med sedan många 
år tillbaka med Åke Johans-
son som initiativtagare och 
orkesterbokare.

– Motionsdanserna är 
populära och folk kommer 

långväga för att få uppleva 
det här, avslöjar Åke som 
naturligtvis fanns på plats vid 
årets premiärdans.

I biljettluckan satt parhäs-
ten Lennart Jönsson och räk-
nade in 111 personer varav 
några förstagångsbesökare.

– Det var ett par från Par-
tille som på hörsägen hade 
hört hur fin vår park skulle 
vara. De blev inte besvikna 
och lär säkert återvända, 
säger Lennart.

För musiken svarade Trip-
pix som serverade en mix av 
låtar där danserna varierade. 
Trots den lite kylslagna kväl-
len var temperaturen hög på 
rotundan och flera besökare 
tvingades till skjortbyte i 
pausen.

– Det är alltid en härlig 

stämning på dansbanan, 
säger Åke Johansson som 
själv passade på att ta sig en 
svängom när tillfälle gavs.

I cafeterian stod Gittan 
Otter och Gun Andersson, 
som stod beredda när pausen 
inföll strax före klockan halv 
nio.

– Nu blir det hektiskt 
under en kort period när det 
ska servas med dricka, kaffe 

och bulle. När musiken drar 
igång igen ska alla upp på 
golvet, förklarar Gittan.

En något yngre publik lär 
inta Furulundsparken nu på 
onsdag, 16 maj, då det blir 
Gökottedans med No Tjafs 
på scenen. Fredagen den 25 
maj blir det dansanta toner 
då Streaplers står för under-
hållningen.

JONAS ANDERSSON

Premiärstegen tagna på rotundan
– Danssäsongen igång i Furuulundsparkenlundsparken

I tisdags gick startskottet för årets motionsdans i Furulund-
sparken. 111 personer kom till premiärkvällen.

Fullt ös på rotundan till tonerna av Trippix orkester.

BOHUS. Söndagen 
den 27 maj äger den 
första av sommarens 
fem bakluckeloppisar, 
även kallad ”Västkust-
loppis”, rum på Jen-
nylunds idrottsplats.

På loppmarknaden 
som tidigare år hål-
lits i Rollsbo har man 
haft över hundra bilar 
bokade. 

Även i år räknar arrangörer-
na Lisa och Jan André med 
stor uppslutning och redan 
förra veckan hade de 60 bilar 
bokade.

Paret, som är bosatta i 
Hålta utanför Kungälv, har 
genom åren ordnat flera bak-
luckeloppisar som utveck-
lats till rena folkfester och 
för varje år kommer allt fler 
besökare. I fjol fick de sätta 
stopp vid 125 bokade bilar för 
att alla skulle få plats. Fram 
tills förra året har loppmark-
naden ägt rum i Rollsbo in-
dustriområde, men eftersom 
det nu påbörjats ett bygge på 
platsen fick de börja leta efter 

en ny. 
Av Bohus IF har de fått 

hyra den stora grusplanen 
vid idrottsanläggningen och 
i klubbstugan kommer det 
att säljas fika.  

– Det brukar vara jättebra 
stämning med många positiva 
människor. Även när vädret 
har varit dåligt har humö-
ret varit på topp. Det är ett 
bra tillfälle att sälja av sådant 
man inte längre behöver 
samtidigt som det kommer 
någon annan till nytta. Vissa 
kommer till marknaden bara 
för att träffa folk och byta 
några ord med nya männis-
kor, säger Lisa André. 

Tillfälle att synas
Förutom traditionella lop-
pisfynd som böcker, hus-
geråd, leksaker, skivor och 
möbler finns även hantverka-
re av olika slag på plats för att 
sälja sina hantverk. Det kan 
vara allt från egentillverkade 
smycken och andra konstverk 
till hembakat bröd. Man får 
inte sälja något som ska ätas 
på plats, men hembakat som 
är paketerar går bra. 

– Det är ett bra tillfälle att 
synas och göra reklam för sin 
verksamhet. Det hade också 
varit roligt om vi kunde få dit 
någon form av musikframträ-
dande som kunde underhålla 

besökarna.
Skolklasser och föreningar 

brukar även passa på att sälja 
saker på marknaden för att 
få ihop pengar till resor och 
annat.

Vilka tips kan du ge till 
dem som ska sälja på mark-
naden?

– För det första måste man 
boka plats i god tid, eftersom 
det fort blir fullbokat. Väl 

på plats är det bra att ha en 
liten växelkassa till hands och 
plastpåsar att lägga varorna i. 
Många tycker det är skönt att 
sätta priser på varje sak, andra 
har ett pris per bord eller av-
delning och en del tycker om 
att förhandla och sätter inga 
priser alls. 

Sommarfynd i bagaget
– Bakluckeloppis anordnas på JennylundJennylund

GILLAR LOPPIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bakluckeloppis på grusplanen 
vid Jennylunds idrottsplats 
planeras följande söndagar:
27 maj, 10 juni, 15 juli, 5 augusti,
26 augusti.

Bakluckeloppis är ett bra tillfälle att göra sig av med saker 
man inte längre behöver. Då kommer de till användning igen.

BOHUS. I fredagens V65-
omgång på Kalmar blev det 
hög utdelning på sex rätt. 
En andelskupong inlämnad 
hos Bohus Spel & Servi-
ce i Bohus gav hela 278 075 
kronor.

Andelskupongen, som 
kostade 240 kronor, lycka-
des pricka in sex rätt. Ku-
pongen innehöll förutom 

en rad med sex rätt även 12 
rader med fem rätt.

Det vinnande systemet 
var sålt i två andelar, vilket 
innebär att varje andel är 
värd 139 037 kronor.

Det vinnande syste-
met innehöll två så kallade 
spikar, det vill säga ogarde-
rade lopp.

❐❐❐

Storvinst till Bohus – vann 
278 075 kronor på V65

Slott, Disneyland 
& Paris!
6 dagar i Sancy, Frankrike
 
Chateau de Sancy ★★★  
Slottet ligger i den nordfranska 
landsbyn Sancy utanför Paris vid 
landsbykyrkan. Slottets restau-
rang är nämnd i Michelin-guiden 
2011 och har egna ridbanor med 
möjlighet för en ridtur i de vackra, 
lantliga omgivningarna. Slottet 
råder över 5 hektar skogsom-
råde, pool, tennisbana, solterrass 
och en vacker slottspark. Besök 
Disneyland Paris magiska värld (18 
km) eller Paris. Området omkring 
slottet är speciellt känt för sin 
goda brieost och gränsar dess-
utom till distriktet Champagne. 

Pris per person i dubbelrum 

3.399:-
Pris utan reskod 3.699:-

Ankomst: Valfri 15/6-26/8 2012. 
OBS: Turistskatt på 1 EUR per person/dygn.

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Chateau de Sancy

Idyll vid Kappeln
4 dagar i Nordtyskland

 ★★★  
Hotellet ligger i utkanten av Kappeln. Slappna av med god mat i en 
rofylld atmosfär eller boka en spabehandling på hotellet. Hotellet 
ligger 200 m från fjorden Slien och den idylliska marinan. Det går 
vandringsstigar in till centrum med butiker. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2012. 

 
endast 1.199:- 

Sommar i Sundsvall
6 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Grand 
Hotell vid centrum, stationen och tor-
get med caféer. Shoppa i Norrlands 
största innerstadsgalleria IN och 
upplev Härnösand och Höga kusten! 

Pris per person i dubbelrum 

2.449:-

salladsbar

Ankomst: 
Valfri 
15/6-26/8 
2012.  

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Weekend 
endast 999:- 

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren


