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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

ALAFORS. Streaplers 
vänder hemåt efter två 
veckors spelande på 
Kreta.

På fredag intar de 
scenen i Furulundspar-
ken.

– Härligt att få 
komma till Ahlafors 
IF:s vackra folkpark 
vilket samtidigt utgör 
startskottet för en 
intensiv sommarturné, 
säger trummisen och 
tillika sångaren Kjetil 
Granli.

Streaplers har hunnit fylla 
53 år och frågan som många 
ställer sig är om det populära 
dansbandet någonsin har 
varit bättre? Nyligen släppte 
gruppen plattan ”På egna 
vägar” som mottagits med 
öppna armar av dansbands-
publiken.

– Det är den bästa plattan 
som vi har gjort på många år. 
Jag är ärlig när jag säger det. 
Det märks när vi är ute och 
spelar att folket gillar låtarna. 
Vi har lyckats behålla lite av 
Streaplers gamla stuk sam-

tidigt som den andas framå-
tanda och den utveckling 
som vi alltid eftersträvar, 
säger Kjetil Granli.

– Sedan 50-årsjubileet för 
tre år sedan har vi fokuserat 
på att vara konsekventa och 
göra allting rätt och profes-
sionellt från första början. 
Det har gett utdelning. Jubi-
leet gav oss en nytändning 
och samtidigt lyckades vi 
bredda vår publikbas. Doku-

mentären om Streaplers som 
sändes i SVT sågs av 1,2 mil-
joner människor.

Inför produktionen av ”På 
egna vägar” åkte Streaplers 
till Nashville för att få inspi-
ration och hitta lämpliga 
låtar. Det visade sig bli en 

Dansfest hägrar i FurulundsparkenDansfest hägrar i Furulundsparken
– Streaplers bjuder på 
gammalt och nytt

Så här såg det ut förra året när Streaplers gästade Furulundsparken i Alafors. Då kom cirka 400 besökare för att ta en 
svängom till Sveriges populäraste dansband.             Arkivbild: Allan Karlsson

Kjetil Granli, trummis och 
sångare i Streaplers, ser 
fram emot fredagskvällens 
spelning i Furulund.

SURTE. Hänryckningens tid 
för alla trädgårdsvänner blir 
det nu på pingstafton den 
26 maj. Växtmarknaden på 
Glasbruksmuseets parkering 
har blivit en stolt femåring. 
Tillsammans med Bruks-
ongars dag är det numera 
en traditionell familjeattrak-
tion.  

Surte Trädgårdsmarknad 
hölls första gången i juni 
2008 på Surte IP och hette 
då Surte Bakluckeloppis. Ar-
rangörer var precis som nu 
Odlaklubben Väst. Odla-
klubben Väst besöker träd-
gårdar, går på föreläsningar 
och träffas och byter växter 
och kunskaper. Vid träd-
gårdsmarknaden samarbe-
tar de med Kulturförening-
en Bruksongar.

På parkeringen kan man 
sälja, köpa och byta växter 
samt annat som har med 

trädgård att göra. Utbudet 
är mycket varierat. Rariteter 
och ovanliga sorter blandas 
med de allra vanligaste träd-
gårdsväxterna. Det brukar 
finnas både perenner, som-
marblommor, grönsaker och 
krukväxter. Allt kärleksfullt 
uppdrivet och till priser som 
alla har råd med. Försäljarna 
som själva är trädgårdsentu-
siaster kommer gärna med 
råd och tips. Man kan också 
passa på att ta en lott och 
vinna ytterligare växter.

Den som kört förbi 
museet under vintern och 
våren har nog undrat om 

det verkligen kommer att bli 
färdigt till marknaden. Par-
keringen har mest bestått av 
grushögar och arbetsfordon.

– Vi har pratat med de 
ansvariga på BanaVäg i Väst 
och de kommer att göra sitt 
yttersta för att vi ska få en 
fin marknadsplats till pingst 
säger Bruksongars ordföran-
de Bo Sandberg.

Inne på museet pågår 
samtidigt en utställning med 
målningar av konstnärinnan 
från orten, Ingrid Lewin (f 
d Eriksson). Bara det är värt 
ett besök.

❐❐❐

Surte Trädgårdsmarknad 5-årsjubilerar

Nu på lördag, den 26 maj, 
arrangeras Surte Trädgårds-
marknad för femte året i 
rad.

Läs mer och boka på stenaline.se  
eller 031-704 00 00. Bokningsavgift 
tillkommer vid personlig service.

Resa +  The Beatles

99:-*fr

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Så mycket för så lite!  
Aktuellt veckoprogram hittar du alltid på    
stenaline.se/danmarkoverdagen

*Gäller Stena Danica med Beatles-tema 
28/5–1/6, avgång kl 08.00.

Ta en musikalisk tripp till 60-talet! Förutom Beatles-hits  
med Pepperland blir det mathistoria, hårstyling och  
tipspromenad med fina priser. Obs: Den här veckan avgår 
Stena Danica kl 08.00 istället för 09.00.

The Beatles 
hela veckan!

riktig fullträff!
– Vi har varit noggranna 

att hitta rätt låt till rätt man. 
Vi är ju som bekant tre sång-
are i gruppen. Förutom mig 
så är det Kenny Samuelsson 
och Anders Larsson. Det är 
en styrka anser vi.

Efter utlandsjobb på Kreta 
är det ett entusiastiskt gäng 
som kommer till Furulund-
sparken på fredag kväll.

– Svensk försommar och 

folkparksidyll. Vad mer kan 
man begära? Det ska bli 
ett sant nöje att få komma 
till Alafors på fredag, säger 
Kjetil som lovar att blanda 
låtar från den nya plattan 
med sånger som den trogna 
Streaplerspubliken känner 
igen.

– Det gäller att hitta en 
bra mix av gammalt och nytt, 
fastslår Kjetil.

Högsommaren innebär 

ett fulltecknat spelschema 
för Streaplers med bara 
några få lediga dagar. Semes-
ter blir det inte förrän i slutet 
av augusti.

– Vi klagar inte – tvärtom! 
Vi är ett av de dansbanden 
som har den bästa spelplanen 
och det är självklart jättero-
ligt att vår musik attraherar 
en bred publik över hela 
landet, avslutar Kjetil Granli.

JONAS ANDERSSON


