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Cat Club: 

The Killarna

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 31 maj 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buff é: 250 kr. Biljetterna släpps fredag 24 maj.
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 20 år.

& DJ Pierre 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

ALAFORS. Ahlafors IF 
fi rar 100 år.

Hälften så gamla är 
The Flashmen.

På lördag uppträder 
den evigt unga kvintet-
ten i Furulundsparken.

Nu på lördag arrangerar 
Ahlafors IF en jubileums-
dag, vilken inleds på Sjöval-
len med en fotbollsmatch 
mellan AIF Oldtimers och 
TV-laget. Senare på kvällen 
blir det dans i Furulundspar-
ken med The Flashmen på 
scenen.

– Det var ett tag sedan som 
vi var i parken och lirade. Jag 
vet att vi var där på 60-talet 
tillsammans med Molle 
Lindberg, berättar sångaren 
Alf Grankvist.

The Flashmen bilda-

des som ett kvartersgäng i 
Guldheden 1963. Förutom 
Alf Granqvist, som till var-
dags driver företaget Euro-
cable i Bohus, är basisten 
Benny Glans kvar från den 
ursprungliga uppställningen.

– I mitten av 60-talet hade 
vi lika många jobb som Stre-
aplers och Flamingo. Vi spe-
lade tre-fyra kvällar i veckan. 
Det fanns ställen överallt 

som erbjöd spelningar. Jag 
vet inte hur många parker 
som vi har besökt genom 
åren, säger Alf Granqvist.

Numera är spelningarna 
inte lika många, men gläd-
jen till musiken är lika stark. 
Gänget träffas varje måndag 
på Alf Granqvists rymliga 
kontor i Bohus för att öva 
tillsammans.

– Det har aldrig varit 
roligare än vad det är nu. 
Förr var det en strid, man 
skulle bli bäst. Så är det inte 
längre, säger Alf och visar 
upp omslaget till bandets nya 
platta – Anniversery.

– Vi planerar faktiskt 
för ytterligare en platta till 
hösten, avslöjar Alf.

The Flashmens nya skiva 
innehåller tio spår, en bland-
ning av engelska och svenska 
låtar.

– Det är nio covers och en 
låt som jag har skrivit själv. 

Den heter ”De ä änna gött” 
och utgör sista spåret på 
skivan.

The Flashmens repertoar 
är vidsträckt och innefat-
tar alltifrån Elvis till Gary 
Moore, ZZ Top och Deep 
Purple.

– Vi underhåller folk 
mellan 18 och 80 år, säger 
Alf.

– Det brukar komma fram 
ungdomar till oss och säga: 
Tänk att ni som är så gamla 
spelar sådan bra musik. Det 
är ett gott betyg, skrattar Alf.

Den gångna helgen var 
The Flashmen i Helsing-
borg och nu på lördag intar 
de alltså Furulundsparken i 
Alafors.

– Det ska bli himla skoj 
och vi utlovar ös från första 
stund, avslutar Alf Granqvist.

SKEPPLANDA. I torsdags 
bjöd Gunnarsgårdens 
förskola in till traditionell 
vårfest. Förskolebarnens 
föräldrar och syskon fanns 
på plats. Det arrangerades 
poängpromenad, lotterier 
och serverades korv med 
bröd. Barnen hade övat in 
sånger som de framförde på 
ett charmerande sätt.

Tidigare i veckan 
uppmärksammade Gun-
narsgårdens förskola Barn-
säkerhetens dag genom en 
baklängesmarsch. Syfet är 
att sätta strålkastaren på att 
barn ska sitta bakåtvänt i 
bilen ända upp till 4-5-års-
åldern. Volvia sponsrade 
med reflexvästar till alla 
deltagare.

Hannele Andersson
Vendela Berndtsson

Traditionell vårfest på Gunnarsgården

På torsdagskvällen bjöd Gunnarsgårdens förskola in till vår-
fest där barnen framförde sånger de övat in.

Kim Bergström erhöll en 
välförtjänt medalj efter 
baklängesmarschen på Gun-
narsgårdens förskola. 

qqq
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– The Flashmen
spelar i Furulund
på lördag

Jubileumsfi rande i dubbel bemärkelse

Alf Grankvist, sångare i The Flashmen som kommer till 
Furulundsparken i Alafors nu på lördag.

The Flashmen fi rar 50-årsjubileum i år. Här ses gruppen uppträda i samband med Göte-
borgsvarvet förra lördagen. Gruppen består av Bert Lundkvist, Benny Glans, Alf Grankvist, 
Lennart Talcott och Nisse Bernsson.


