
Lennart Thorstensson gästade Älvängens bib-
liotek för att berätta om sin barndom och 
ungdom i Älvängen på 50- och 60-talet.
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ALAFORS. Svårt att hitta 
bakverk som är mjölk- 
och äggfria?

Café Alafors siktar in 
sig på just den målgrup-
pen.

– Jag kommer även 
att ha glutenfria pro-
dukter på beställning, 
säger föreståndaren 
Kocak Djinisov.

Diana, som driver webbu-
tiken Belindas bakverk, har 
specialiserat sig på mjölk-, 
ägg- och glutenfria produk-

ter utan animaliska tillsatser. 
Hon kommer att vara Kocak 
Djinisov behjälplig i tillverk-
ningen och marknadsföring-
en av det nya sortimentet.

– Jag kommer att stå för 
tillverkningen. Efterfrågan 
på den här typen av bakverk 
är stor och att Café Alafors 
blir först ut att nischa sig mot 
denna växande målgruppen 
känns kul, säger Diana.

Generellt sett är utbudet 
väldigt dåligt på mjöl- och 
äggfria bakverk, detsamma 
gäller glutenfria produkter.

– Det finns fördomar att 

det inte skulle smaka lika 
gott som traditionella tårtor, 
bakelser och så vidare. Det 
är en myt. Du behöver inte 
vara allergiker för att välja 
glutenfritt eller bakverk utan 
mjölk och ägg, säger Diana.

Kocak Djinisov hoppas 
i och med nysatsningen att 
fler kunder ska få upp ögo-
nen för Café Alafors.

– Jag ser det som en extra 
service och som ett komple-
ment till allt annat jag säljer i 
form av smörgåsar, baguetter 
och så vidare.

JONAS ANDERSSON

Föreningen Bibliotekets vänner bjöd i 
höstas in välkände Lennart Thorstensson 
att berätta om sin barndom och ungdom i 
Älvängen på 50- och 60-talet. Träffen blev 
väldigt uppskattad så föreningen hade nu i 
början av april ordnat en ny träff. Nu hade 
ryktet gått om det trevliga evenemanget så 
biblioteket blev för litet så vi fick flytta in 
till skolans aula. Omkring 60 personer var 
på plats och många bidrog med egna min-
nen. Det blev en berättarkväll med aktiva 
åhörare och dessutom dragspel och sång. 

Lennart var en framträdande profil 
under ÄIK:s storhetstid som fotbollslag. 
Han berättade hur tryggt och inspirerande 
det kändes att som 16-åring A-lagsdebu-
tera med ”Lallen” som pådrivande och 
uppmuntrande lagkapten. ”Lallen” heter 
Lars-Göran Karlsson och fanns med 

bland åhörarna den här kvällen. En annan 
stor fotbollsprofil var Nisse Wester, en 
kortväxt, mycket teknisk publikunderhålla-
re, enligt vissa specialist på att filma sig till 
frisparkar. Han var känd för att ha spelat i 
GAIS och i B-landslaget.

Dansmusik var ett annat viktigt inslag 
i Lennarts ungdom. Han berättade hur 
Älvängens taxibilar gick i skytteltrafik 
på 50-talet till Granvattnets festplats i 
Grandalen. Han var dock själv för ung för 
att få åka med. Dock var han på Brännets 
festplats i Skepplanda när Lill-Babs var där 
i slutet på 50-talet. 10 år gammal gjorde 
han sitt första musikaliska uppträdande när 
han spelade blockflöjt i Älvängens Folkets 
Hus. Sedan dess har han hållit på i 60 år.

Förutom musik och fotboll satsade han 
också hårt på skolan och utbildning. Tog 

studenten i Kungälv och utbildade sig till 
lärare. Lärarkarriären gjorde han sedan på 
Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Axel Sager

ÄLVÄNGEN. Eleverna i 
klass 4B på Madensko-
lan trotsade regnet och 
gav sig ut för att sälja 
årets första majblom-
mor. 

– Det gäller att inte 
vara för sent ute för då 
kanske folk redan hun-
nit köpa, säger Annie 
Karlsson. 

Majblomman är kommen, 
som i år går i rosa, grönt och 
gult. 

I tisdags anlände de till 
Madenskolan och eleverna 
var ute och knackade dörr 
redan samma kväll. 

– Man får ta med sig para-

ply, säger Nicolina Susa och 
blickar ut över den regnvåta 
skolgården. 

Några direkta försälj-
ningsknep har de inte, men 
Albin Andersson vet några 
som garanterat kommer att 
köpa majblommor av ho-
nom.

– Jag kommer att sälja till 
familjen och släkten. 

Johannes Henriksson 
menar att det gäller att ha 
rätt attityd när man knackar 
på.

– Man ska vara vänlig och 
inte tyken. Glad och inte 
ledsen. 

Eleverna tycker att maj-
blomman är viktig eftersom 
pengarna från försäljningen 
går till barn som behöver ex-
tra stöd. 

– Pengarna hjälper barn 
som är fattiga 
och inte har 
råd att göra 
roliga saker, 
säger Johan-

nes. 
Den allra första majblom-

man såldes för över hundra 
år sedan, närmare bestämt 

1907 och sedan dess har de 
färgglada skapelserna prytt 
såväl jackkragar som bilnum-
merplåtar.

Lennart Thorstensson på Älvängens bibliotek
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- Bostadsbyggande i Älvängen

Välkomna!

Kocak Djinisov på Café Alafors har börjat sälja mjölk-, ägg- och glutenfria bakverk. Även gluten-
fria produkter finns att beställa.

Nischad målgrupp 
för Café Alafors
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– Skolever trotsar regnet
för en god gärning

Majblommorna är här

Glada försäljare. Annie Karlsson, Albin Andersson, Johannes 
Henriksson och Nicolina Susa i klass 4B på Madenskolan är i full 
gång med att sälja åtets majblommor.

MAJBLOMMAN

-

man sålts på våren varje år 

i syfte att hjälpa barn som 

behövt extra stöd.

-

tade Majblommans insamling 

till att hjälpa tuberkulossjuka. 

från den Beda Hallberg. Hon 

var verksam inom Göteborgs 

frivilliga fattigvård under 

-

blomman till USA 

-

man namn till Majblomman.

-

kronor . 

Källa: www.majblomman.se

JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se


