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ALAFORS. Närmare 
300 personer samlades 
i Furulundsparken på 
april månads sista dag.

Det blev ett aningen 
kylslaget men festligt 
valborgsfi rande.

– Vintern har varit 
väldigt lång och därför 
känns det extra skönt 
att få hälsa våren väl-
kommen, sade Ahla-
fors IF:s klubbmästare 
Harald Axberg i sitt 
högtidstal.

För tredje året i rad bjöd 
Ahlafors IF in till valborgs-
firande, som i vanlig ord-
ning utgör startskottet för 
folkparkens nöjessäsong. Nu 
duggar arrangemangen tätt. 
Idag (läs tisdag) är det pre-
miär för motionsdansen och 
på onsdagskvällen blir det 
traditionsenlig Gökottedans 
med No Tjafs på scenen.

Valborgsfesten tog sin 
början klockan halv sex då 
grindarna öppnades och 

barnfamiljerna strömmade 
till. Chokladhjulet tilldrog 
sig ett stort intresse liksom 
fiskdammen, där de allra 
yngsta besökarna prövade 
lyckan – alltid med gott 
resultat. Utanför entrén gick 
det att hoppa upp på häst-
ryggen för en liten ridtur i 
vacker natur.

Den musikaliska under-
hållningen skiftade karaktär 
under kvällen. Först ut var en 
trio tjejer från Ahlafors Fria 
Skola, Fanny Albinsson, 
Amanda Andersson och 
Patricia Johansson Fridh, 
som sjöng vackert och med-
ryckande. Lite senare var det 
dags för Bannuwakören att 
framföra de melodier som 
hör valborgsmässoafton till. 
”Vintern rasat” och ”Sköna 
maj, välkommen” fick besö-
karna att komma i stämning 
och känna att varmare tider 
faktiskt är på väg.

AIF:s klubbmästare 
Harald Axberg berättade i 
sitt tal att han åkt skridskor 
på sjöis så sent som den 21 

april, men att vi nu har en 
härlig vår och sommar att 
se fram emot. Axberg tog 
också tillfället i akt att gratu-
lera 100-åringen Ahlafors IF 
och redogjorde för de olika 
jubileumsaktiviteter som är 
inplanerade.

– ”Dansen på Furulund” 
är ett musikaliskt lustspel 
som har premiär här i parken 
den 18 maj.

Trubadurerna Rolf & 

Yngve spelade och sjöng 
samtidigt som de sista gäs-
terna lämnade parken. 
Klockan elva hade musiken 
tystnat och en osedvanligt 
kall aprilmånad tog adjö.

LILLA EDET. Lördagen den 
13 april hölls årsstämma 
i SPF Älvsborgs Norra 
Distrikt. Geografiskt täcker 
distriktet ett stort område; 
från Åmål i norr till Lerum 
i söder, från Ed i väster till 
Herrljunga i öster.

För första gången genom-
fördes den i Lilla Edet under 
Göta Älvdalsbygdens SPF-
förenings värdskap. Ett 150-
tal ombud och funktionärer 
samlades i Fuxernaskolan. 
Under registreringen och 
välkomstkaffet underhöll 
Hjärtums Spelmanslag. 

Distriktets ordförande 
Kjell Hansson från Alingsås 
hälsade alla välkomna och 
inledde med parentation 
över de medlemmar som 
avlidit under det gångna 
verksamhetsåret. Spel-
manslaget framförde stycket 
”Koppången”, komponerad 
av Per-Erik Moraeus.

Sedan Kerstin Anders-
son, ordförande i SPF Göta 
Älvdalsbygden, presenterat 
föreningen, berättade kom-
munalrådet i Lilla Edet, 
Ingemar Ottosson, om 
kommunens framtidsplaner. 
Han betonade det perfekta 
läget med de utbyggda 
kommunikationerna och 
närheten till naturen. Vidare 
redogjorde han för de planer 
som finns för äldreboende 
och omvårdnad.

Innan den formella delen 
av stämman tog sin början, 
höll Margaretha Herrman 
ett litet föredrag under rub-
riken ”Äldre, finns dom?”. 
Margaretha är filosofie 
doktor i etnologi och uni-
versitetslektor i kulturveten-
skap vid Högskolan Väst. 

I ett projekt undersöker 
hon och hennes kollegor 
hur äldre människor skildras 
i nordisk film- och drama-

produktion under perioden 
2000-2010. De ser på hur 
hög ålder framställs i olika 
sammanhang och hur ålder 
som social kategori samver-
kar med andra kategorier 
som kön, klass, etnicitet och 
sexualitet. Bakgrunden är 
den åldersdiskriminering 
som förekommer i samhäl-
let. Hon konstaterade att 
äldre sällan har huvudrol-
ler, ofta är frånvarande och 
endast omnämnda. En av 
hennes slutsatser var att ”det 
är tillåtet att bli äldre på ett 
ungdomligt sätt”.

Därefter var det dags för 
stämmoförhandlingar. Stäm-
man öppnades av distriktets 
ordförande Kjell Hansson. 
Till mötesordförande valdes 
Bert Åkesson, ordförande i 
kommunfullmäktige i Lilla 
Edet. Med van hand ledde 
han den tidvis livliga stäm-
man.

Kjell Hansson, SPF Hjor-
ten, Alingsås, omvaldes som 
ordförande för 2013.

Birgit Fagrell, distriktets 
läkemedelsansvariga, redo-
gjorde för arbetet med läke-
medel för äldre och Ken-
neth Johansson, distriktets 
friskvårdsansvarige, infor-
merade om arbetet med 
friskvård i distriktet. Kjell 
Hansson berättade om SPF-
dagen, som går av stapeln på 
Liseberg den 25e augusti.

Distriktsstämman delar 
varje år ett kulturstipen-
dium. Årets stipendium till-
delades Olle Olsson, SPF 
Flundre med motiveringen 
”för värdefulla insatser 
bland annat i bildandet och 
utveckling av SPF Flundre, 
utveckling, nyfikenhet, 
förmåga att driva och entusi-
asmera omgivningen liksom 
att ta tillvara äldres intres-
sen i samhället och på ett 

personligt sätt kommunicera 
berättelser ur sin stora erfa-
renhet till medlemmar”.

Förhandlingarna avsluta-
des med blomsterutdelning 
till bland annat alla avgående 
förtroendevalda.

En viktig del i ett årsmöte 
är förtäringen. Fuxerna-
skolans matpersonal, under 
ledning av Gun Mellqvist, 
gjorde en storartad insats 
med kaffe, frukt och lunch. 

Stämman avslutades med 
lotteri och en liten minnes-
present. Vad passade bättre 
än ett paket Edetpapper?

❐❐❐

Chokladhjulet snurrade mest hela tiden och många lämnade 
Furulundsparken med godsaker under armen.

Festlig stämning i parken. Valborgsfi randet i Furulundspar-
ken roar besökare i alla åldrar.

Bannuwakören framförde traditionella vårsånger.

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Efterlängtad vår välkomnades

Kylslaget valborgsfi rande i Furulundsparken

Årsstämma i SPF Älvsborgs Norra Distrikt

Fuxernaskolans matpersonal ordnade med kaffe, frukt och lunch när SPF Älvsborgs Norra 
Distrikt höll årsstämma i Lilla Edet.

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00


