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Söndag 9 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 70 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

www.bondensdag.se
För upplysningar

0522-234 20

Bondens och Skogens Dagar
Alltid första helgen i september

på Backamo

DAMMEKÄRR. Ett stort 
tält var uppsatt som 
skydd över loppisbor-
den för det regn som 
meteorologerna varnat 
för.

Det visade sig vara 
falskt alarm.

– Hade jag inte satt 
upp tältet hade nog 
regnet kommit, skrat-
tade Lennart Mattsson 
i OK Alehof.

I lördags bjöd OK Alehof 
in till sin traditionsenli-
ga marknad med tillhöran-
de loppis. Arrangören kunde 
inte önskat sig bättre förut-

sättningar och parkeringen 
i Dammekärr fylldes snabbt 
av bilar.

– Det ser ut att bli en alla 
tiders dag, många besökare i 
olika åldrar, förklarade Bengt 
Börjesson.

Barnen hade roligt i hopp-
borgen och därutöver kunde 
de roa sig med frisbeegolf, 
fiskdamm och en löpartäv-
ling som Alehof ordnat med.

De något äldre besökar-
na passade på att fynda bland 
loppisborden eller bland de 
stånd där det erbjöds försälj-
ning av bland annat växter 
och hantverk.

JONAS ANDERSSON

Solig marknad i Dammekärr

Det var full fart i hoppbor-
gen hela tiden.

Hamburgarna gick åt som smör i solsken.Hamburgarna gick åt som smör i solsken.

Fullt ös i FurulundsparkenFullt ös i Furulundsparken
400 personer passerade grindarna till Furulundsparken i lördags kväll där Ahlafors IF 400 personer passerade grindarna till Furulundsparken i lördags kväll där Ahlafors IF 
bjudit in till fest. På scenen stod populära Mange Makers och för dansmusiken svara-bjudit in till fest. På scenen stod populära Mange Makers och för dansmusiken svara-
de DJ-duon Nordin & Weglin.de DJ-duon Nordin & Weglin.

USPASTORP. Inget 
rekord, men ändå ett 
överskott som gladde 
arrangören.

Lördagens lopp-
marknad i Uspastorp 
inbringade närmare 27 
000 kronor.

Pengarna går oavkor-
tat till behövande män-
niskor i Indien.

Det var tredje gången som 
arrangemanget genomför-
des. Däremot var det premiär 
för Lena och Kurt Jannes-
son att ha loppmarknaden 
hemma på gården. Tidigare 
arrangemang har ägt rum på 
konferens- och äventyrscen-
tret alldeles i närheten.

– Logistiken fungerade 
utmärkt och det blev en 
familjär stämning. Allting 
blev precis så lyckat som vi 
hade hoppats på, förklarar 
Kurt Jannesson.

Tidigare loppmarknader 

har givit ett överskott på 33 
000 respektive 28 000 kronor. 
Nästan lika mycket pengar 
kom in den här gången.

– Det är fantastiskt! Folk 
är oerhört givmilda och 
bidrar mer än gärna med en 
slant till vårt projekt. Det 
känns också så skönt att veta 
att varenda krona når fram, 
säger Jannesson.

Periodvis var det riktigt 

tätt med besökare, inte minst 
den första timmen då borden 
med loppisprylar fortfarande 
var välfyllda.

– Tack och lov hade vi tur 
med vädret och det bidrog 
naturligtvis till den goda 
uppslutningen, avslutar Kurt 
Jannesson.
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Lyckad loppis i Uspastorp

Lördagens loppmarknad i Uspastorp inbringade närmare 27 
000 kronor. Många besökare kom för att fynda.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


