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Markus Lissjanis
Nol

– Jag kör ju buss här i 
Ale så alla trafi komlägg-
ningar och köer kommer 
att sitta i, men jag har 
hela tiden känt att det är 
värt det – så även idag.

Jenny Oskarsson
med Wincent
Älvängen

– Jag har varit mam-
maledig och inte åkt så 
mycket, därför har jag 
inte känt av köerna. Jag 
blev positivt överraskad 
över hur bra och snyggt 
det blev. 

Christian Roos
Hålanda

– Alla grävmaskiner. Det 
är skoj att se att det blir 
bra. Den nya sträckan 
mellan Alvhem och 
Tunge kommer att bli 
riktigt fräck. 

Stefan Svensson
Nödinge

– Att restiden till jobbet 
som idag tar 20 min 
kunde ta upp till två och 
en halv timme när det 
var som värst. Det blir 
lite lättare att planera 
vardagen nu…
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BOHUS. Temperatu-
ren steg ordentligt i 
Bohus centrum när 
Let’s Dance-vinnarna 
Anton Hysén och Sigrid 
Bernson dansade loss i 
söndags eftermiddag.

Scenen hade värmts 
upp av lokala stjärnor 
inför hundratals besö-
kare.

Anton Hysén har lyckats 
med det omöjliga – att ha 
lika många kill- som tjejfans. 
Fotboll i kombination med 
dans är onekligen ett fram-
gångsrecept som heter duga, 
vilket visade sig i Bohus 
under invigningsdagen. 

Publiken stod redo med 
mobilkameror och auto-
grafblock när fotbollsstjär-
nan från Utsiktens BK intog 
scenen med sin danspartner 
Sigrid Bernson. Tillsam-
mans tog de hem segern i 
TV4:s Let’s Dance i slutet 
av maj och i söndags var det 
alebornas tur att bjudas på en 
enastående dansshow. 

Anton Hysén och Sigrid 
Bernson höll även en liten 
salsaskola för besökarna och 
bohusborna Eva Blomst-
rand och sonen Emil 
Blomstrand passade på att 
lära sig några steg på scenen. 

– Jag har aldrig dansat 
förr, så det var lite svårt, 
säger Emil.

Eldig dans
En annan dansduo som 
imponerade stort på publi-
ken var Sabahudin ”Sabi” 
Sabani och Sandra Poswia-
towska från Ale, som bjöd på 
ett passionerat dansnummer 
med mycket energi. 

På plats denna invignings-
dag fanns även Kulturskolans 
musikalkör som framförde 
två sånger. Scenen avlös-
tes därefter av lokala band, 
bland andra metalbandet 
Wolfram och Jespers rock-
band. Senare på eftermid-
dagen hade det blivit dags 
för uppvisning i squaredance 
med Surte Swingers. 

Butikerna i Bohus 

centrum höll öppet med 
speciella erbjudanden till 
sina kunder, lotteriborden 
var välbesökta och inte ett 
enda bord stod tomt i caféet. 
Jo, ett, som var reserverat 
för Anton Hysén och Sigrid 
Bernson, som mötte sina 
fans innan invigningsdagen 
nått sitt slut. 

Nioåriga Emmi Valppu 
från Nol var lycklig över att 
ha fått både autograf och en 
kram av Hysén.

– Jag tycker att han dansar 
så fint, berättar hon och visar 
stolt fram den nyskrivna 
autografen.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hysén-febern!
– En söndag Bohus sent glömmer

Svettigt värre. Partystämningen var på topp i Bohus centrum när Let's Dance-stjärnorna 
Anton Hysén och Sigrid Bernson bjöd på en oförglömlig show.

Emmi Valppu, 9 kunde stoltsera med en nyskriven autograf.

Nathalie Pusterli fi ck träffa sin stora idol Anton Hysén och 
hans danspartner Sigrid Bernson.

Eva Blomstrand och sonen Emil Blomstrand tog chansen 
att lära sig några salsasteg.

Sabahudin "Sabi" Sabani och Sandra Poswiatowska bjöd på 
en passionerad dansföreställning.
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