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Mer än bara en marknad

Spunnet socker var gott, tyckte Em-Spunnet socker var gott, tyckte Em-
melina Lindegren och Elin Samuels-melina Lindegren och Elin Samuels-
son, båda 11 år från Lödöse.son, båda 11 år från Lödöse.

Christoffer Stigberg från Älvängen letade Christoffer Stigberg från Älvängen letade 
gamla skivor på Smyrna second hand. gamla skivor på Smyrna second hand. En skön repris. Kent Malmgren vann veteranbilsutställ-En skön repris. Kent Malmgren vann veteranbilsutställ-

ningen redan 1995. I år var det dags igen.ningen redan 1995. I år var det dags igen.

Älvaplus bjöd på skönsång från scenen.Älvaplus bjöd på skönsång från scenen. Cavemen meets fi re, vinnare i Alerocken uppträdde.Cavemen meets fi re, vinnare i Alerocken uppträdde.

Sportlife show värmde i vårkkylan!Sportlife show värmde i vårkkylan!

Syskonen Leah och Vera Rosén, 5 och Syskonen Leah och Vera Rosén, 5 och 
3 och ett halvt år gamla från Älvängen 3 och ett halvt år gamla från Älvängen 
provade rutschbanan.provade rutschbanan.

ÄLVÄNGEN. Nog för att 
det var kylslaget, det 
fanns aktiviteter som 
höll besökarna varma 
ändå.

Älvängens vårmark-
nad hade ett fullspäck-
at program.

Här fanns minst sagt 
någonting för alla.

Vad sägs om en ny teve med 
en elcykel på köpet? Det blev 
verklighet för familjen Frii 
från Älvängen. Tv-köpet 
gav 40 lotter till dragningen 
i "Handla-och-vinn-lotte-
riet".

– Ja, det blev ju full utdel-
ning. Vi har faktiskt snackat 
om en elcykel, eftersom vi 
bor lite kuperat och en bit 
från centrum. Själv kör jag 
mc, men för frugan blir det 
bra, konstaterade en nöjd 
Joakim Frii.

Bra utdelningen har det 
också blivit för veteranbilsen-
tusiasten Kent Malmgren 
från Skepplanda. Första året 
som Hardesjö bil arrang-
erade en liknande utställning 
var 1995 och vinnaren hette 
även då Kent Malmgren, 
den gången var det med en 
Jaguar Mark 8. I år kammade 
han hem priset med en unik 
och eklusiv Jaguar E-type 
från 1969.

– Bilen är helt i original 

och har bara gått 3200 mil. 
Jag har ägt den i åtta år och 
det är det enda exemplaret i 
Sverige, sa Kent Malmgren.

I centrum var det full fart. 
Sportlife bjöd på en sprud-
lande show som värmde inte 
bara de aktiva. Från scenen 
där näringslivschef Jan-
nike Åhlgren agerade kon-
ferencier tillsammans med 
Ale HF:s Magnus Rehn, 
sågs unga musiktalanger. 
Alerocksvinnarna Cavemen 
meets fire spelade och Älva-
plus bjöd på sång och dans.

Framför scenen var det 
linedance.

Älvängens vårmarknad 
är mer än bara en marknad. 
Det är ett utmärkt tillfälle 
för föreningarna att komma 
ut och evenemanget präglas 
av gemenskap och trivsel. 
De yngsta besökarna till-
hörde säkert också de mest 
nöjda. Utbudet av aktivite-
ter och jippon var bättre än 
någon gång tidigare. Hade 
vårsolens strålar bara värmt 
lite mer hade marknaden 
kunnat gå till historien. Nu 
höll kylan en del potentiella 
besökare hemma.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

MINGELFOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Cykelhandlare Anders Adielsson överlämnade elcykeln, Cykelhandlare Anders Adielsson överlämnade elcykeln, 
förstapriset i "Handla-och-vinn-lotteriet, till vinnaren förstapriset i "Handla-och-vinn-lotteriet, till vinnaren 
Joakim Frii.Joakim Frii.

Jannike Åhlgren agerade Jannike Åhlgren agerade 
konferencier.konferencier.

Skepplanda Hemvärn och Skepplanda Hemvärn och 
kulturförening fanns som kulturförening fanns som 
vanligt på plats och se där...vanligt på plats och se där...
det gjordes också reklam det gjordes också reklam 
för ett historiskt teaterspel för ett historiskt teaterspel 
som snart har premiär.som snart har premiär.


