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STRÖM. Längtan är över.
Konstgräsplanen på 

Strömsvallen är redo att 
beträdas.

– Skönt att slippa 
fl ackandet till angräns-
ande kommuner, säger 
Krister Andersson i Edet 
FK.

Ett överklagande gjorde att 
projektet försenades. Nu är 
det dock gröna sidan upp på 
Strömsvallen och fotbolls-
klubbarnas hett efterlängta-
de konstgräsplan är färdig-
ställd. 

– Nu är vår del avslutad. 
Det är ett beställningsjobb 
av kommunen som vi ansva-
rat för. Det är den senaste 
tidens konstgräs som har 
lagts på Strömsvallen varför 
det fi nns anledning att ha 
höga förväntningar om en 
bra kvalitet, förklarar Raimo 

Proos på Leifab.
– Det är fritidsförvalt-

ningen som kommer att stå 
för drift och underhåll. Bara 
för att det är konstgräs inne-
bär det inte att planen är un-
derhållsfri. Det krävs ständig 
borstning och tillsyn av gra-
nulatkulorna för att upprätt-
hålla en hög standard. Förar-
betet är a och o i ett sådant 
här projekt och det är vi rik-
tigt nöjda med, säger Raimo 
Proos.

Obeskrivligt skönt
Kommunens fotbollsklubbar 
slipper hädanefter att kuska 
runt till Ale och Ljungskile 
för att få vettiga träningsför-
hållanden under vintern och 
tidig vårsäsong.

– Vi har räknat dagarna 
den sista tiden. För alla oss 
som är involverade i fotbol-
len på något sätt så är detta 
obeskrivligt skönt, säger 

Krister Andersson och fort-
sätter:

– På sikt hade det blivit 
väldigt svårt att rekrytera 
barn och ungdomar till fot-
bollsklubbarna, om vi inte 
fått till stånd en konstgräs-
plan i kommunen. Det är ett 
tillskott som välkomnas av 
alla fotbollsklubbar i närom-
rådet.

Kultur- och fritidschef, 
Eva Lejdbrant, träffade till-
sammans med Kjell Johans-
son och Arne Ört repre-
sentanter från kommunens 
fotbollsföreningar i torsdags 
kväll där villkoren för använ-
dandet av den nya konstgräs-
mattan presenterades.

– Vi diskuterade också 
klubbarnas förslag på tids-
fördelning så att vi är över-
ens om tagen från början. En 
fullgod inhägnad av fotbolls-
planen saknas ännu varför 
staket kommer att sättas upp 

under de närmaste veckorna. 
Det hindrar emellertid inte 
lagen från att börja nyttja 
anläggningen, vilket vi tror 
kommer att ske i månads-
skiftet mars-april, säger Eva 

Lejdbrant.
Blir det någon offi ciell 

invigning?
– Ja, men vi har inte be-

stämt något invigningsda-
tum ännu. Det kommer att 

ske lite senare i vår när det 
förhoppningsvis är bättre 
väderförhållanden, avslutar 
Eva Lejdbrant.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Kjetil Granli 
trummar på, precis som 
hela Streaplers gör.

Onsdagen den 16 
april släpper Sveriges 
populäraste dansband 
sin 55:e platta.

– En skiva som har det 
traditionella Streaplers-
soundet, men samtidigt 
en tydlig framåtanda, 
säger Kjetil till lokaltid-
ningen.

Kjetil Granli är numera ve-
teranen i sällskapet. Lilla 
Edet-bon tog plats bakom 
trummorna i Streaplers 
1990. Sedan tvillingarna 

Håkan och Göran Liljeblad 
valt att sluta är det Kjetil 
som varit med längst i gäng-
et. Lilla Edet-bon fungerar 
också som en av tre sångare i 
bandet, Kenny Samuelsson 
och Anders Larsson är de 
två andra.

– Det är vår styrka. Vi har 
inte en frontfi gur utan är 
en grupp i ordets rätta be-
märkelse. Vi blir hela tiden 
bättre på att hitta låtar som 
passar respektive sångare. På 
vår kommande platta har vi 
verkligen träffat rätt. Per-
sonligen tycker jag att ”Hela 
veckan lång” är den bästa 
skiva som Streaplers hittills 
har producerat, säger Kjetil 
Granli och tillägger:

– Streaplers är som en 
Volvo – det är genuint och 

köparen vet vad den får.
Finns det någon ny 

”Till min kära”?
– Det fi nns utan tvekan 

låtar som har potential, helt 
klart. Att skapa en riktig hit 
är dock svårt eftersom dans-
bandsmusik spelas ytterst 
begränsat i radion. Förhopp-
ningsvis blir det ändå hits för 
vår trogna publik.

Streaplers har turnépla-
nen fulltecknad och reser 
land och rike runt på olika 
dansställen.

– Vi tycker om det vi gör 
och det känner nog publi-
ken. Det fi nns ärlighet och 
hjärta i vår musik, säger Kje-
til Granli.

Vad är din samlade bild 
av dansbandsbranschen 
just nu?

– Vi är några etablerade 
band som har väldigt myck-
et att göra och som för tra-
ditionen vidare, däremot 
kommer det fram för få nya 
band. Samma sak är det i ar-
rangörsleden, vilket är lite 
oroväckande.

Ni fi rar 55-årsjubileum 
i år, eller hur?

– Det stämmer! Streaplers 
har på något sätt varit med 
och grundat dansbandsmu-

siken i den svenska 
folksjälen. Vi har 
en otroligt stor 
publik och det 
är vi naturligtvis 
oerhört tacksam-
ma för. Samtidigt 
som vi värnar 
vår historia så 
vill hela tiden ut-
vecklas som band. 
Det är drivkraften och för-
hoppningsvis har vi många 

roliga och framgångsrika år 
framför oss, avslutar Kjetil 
Granli.

Konstgräset på Strömsvallen är utrullat och snart kan kommunens fotbollsklubbar börja använ-
da den nya planen. Bo Edh från Leifab och Krister Andersson, Edet FK, inspekterar den inbjudan-
de gröna mattan.

Streaplers, som har 55-årsjubileum i år, släppar snart en ny platta. Här ses gänget i Rostock 
Studio där skivan har spelats in. Från vänster: Anders Larsson, Kenny Samuelsson, Kjetil Granli, 
Henrik Göransson och Per Lundin.

Omslaget till den nya skivan som släpps 
den 16 april.
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Gröna sidan upp!

Streaplers trummar på

– Konstgräset utrullat på Strömsvallen

– Släpper ny platta i april

Nu är de nya premieobligationerna ute. Som vanligt kan du vinna en miljon 
och får alltid minst pengarna tillbaka. Med andra ord, vara försiktig och 

ändå få uppleva en massa trevlig spänning. Köp Premieobligation 14:1 
senast 8 april på www.riksgalden.se/spara, 020-780 250 eller hos vissa 

banker och fondkommissionärer. Man måste inte våga för att vinna!

Vinst: 

 1 miljon! 
Alltid pengarna 

tillbaka. 

Äntligen är 
de här igen!
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