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och

inbjuder till

Vårkonsert
Lördag 26 april kl 18 i

Smyrnakyrkan, Älvängen

Fri entré

Lerum
 Vocalis

Konserten stöds av

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!
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SKEPPLANDA. En gång 
ingen gång – två gånger då 
är det en tradition. Påskfi -
randet på Forsvallen, med 
sin påskeld och sitt fyrverke-
ri, slog alla rekord. 700-800 
besökare räknades in. Det 
var över 150 bilar på parke-
ringen.

– Det gläder oss att ryktet 
om vårt påskfi rande spritt sig 
i Ale med omnejd. Förra året 
var det eldningsförbud, så 
då blev det inget. Det tog vi 
igen med råge och hoppas att 

alla besökare var nöjda, säger 
Åsa Arrhenius i arrange-
mangskommittén.

Det såldes kaffe med dopp, 
spelades på chokladhjul så att 
alla vinster tog slut. Det köp-
tes lotter för fullt. Poäng-
promenaden roade många. 
Flickor 01-02 anordnade en 
straffsparksläggning, för att 
mäta vem som sköt hårdast. 
Vinnare blev Per Rehnlund. 
Alla tycktes trivas i det fi na 
vädret.

JONAS ANDERSSON

Påskfirandet på Forsvallen i Skepplanda lockade 700-800 be-
sökare.

Påskfi rande lockade 
rekordmånga besökare

ALAFORS. Nol-Alafors 
kulturförening gjorde 
gemensam sak med 
övriga hyresgäster i 
Alafors fabriker.

Det lade grunden för 
nya Pelarfestivalen och 
Spinnerietdagen.

300 besökare fi ck ta 
del av både musik, dans, 
teater, boule, utställ-
ningar och familjeakti-
viteter.

Lördag 12 april 2014 skrevs 
det ny historia i den gamla 
textilfabriken i Alafors. I prin-
cip alla hyresgäster ställde 
upp och bjöd in till ett öppet 
hus. Responsen var impone-
rande.

– Det var fullt drag i tio 
timmar. Nu ska vi utvärdera 
det här och se hur vi kan byg-
ga vidare. Att samla krafterna 
i ett gemensamt arrangemang 
där alla bidrar med något var 
helt klart lyckat, men det går 
självklart att göra ännu bättre, 
säger Andreas Henriksson, 
Nol-Alafors kulturförening.

Det var när föreningen 
kom i kontakt med Anna 
Rådvik, projektledare för Ale 
kommun som nyligen utökat 
antalet ungdomsboenden i 
Alafors fabriker, som idén om 
att marknadsföra spinneriet 
som en ny mötesplats föddes. 
Pelarfestivalen som skulle ägt 
rum i höstas, men på grund 
av tidsbrist lades åt sidan fi ck 
plötsligt ny luft under ving-
arna.

– Vi tände verkligen på 
idén med att visa upp all verk-
samhet som fi nns, inte bara i 

fabriken, utan även i Alafors. 
Att Ahlafors IF var med på 
ett hörn var också himla kul. 
Stort intresse tilldrog sig ock-
så fotografen Rami Aghas 
bilder från Syrien. Från vår 
sida spelade vi också upp en 
kortare pjäs under namnet 1 
kilo mjöl, berättar Henriks-
son.

På kvällen blev det mer 
av en festivalstämning och 
många lokala ungdomsband 
fi ck chansen att visa upp 
sig. Några av banden som 
uppträdde var Eldrimner, 
The Sympathy, Maktskiftet, 
Blacklights, Chasing minu-
tes, Infamous band och The 
Angels.

– Det var en skön stäm-
ning och jag tror att alla in-

blandade tyckte att det var 
lyckat. Nu får vi se hur vi kan 
gå vidare. Vi måste smälta det 
här först. Totalt var vi ett 30-
tal medlemmar som jobbade 

hårt, men denna gång var det 
mödan värt, avslutar Andreas 
Henriksson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ali deltog i Ahlafors IF:s trixningstävling.

Chasing Minutes var ett av många ungdomsband som tog chansen att spela på Pelarfestivalen i 
Ahlafors fabriker.

Annika med familj avnjöt en fika i Pelarteatern. Aziz och Mustafa sålde internationell mat, ett uppskattat inslag 
på Pelarfestivalen och Spinnerietdagen.

– Succé för nya Pelarfestivalen
Den gamla fabriken levde upp!
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För andra året i rad 
vandrade SPF Alebyg-
den till Klädkällaren på 
långfredagen. 17 medlem-
mar ställde upp trots hög 
luftfuktighet.

Vi gick från Nödinge via 
Denofa för att slippa den 

värsta blåsten. Framme in-
tog vi en delikat påsklunch. 
De fl esta gick även tillbaka.

Denna fredag åker vi till 
Björkö och hoppas att blå-
sipporna inte är utblom-
made. Den 17 juni gör vi 
en båttur till Känsö.                                                  

SPF Alebygden lunchade på Klädkällaren

VIKINGAMARKNADEN
fredag 25 april

Nya

100 erbjudanden!

Kungälvs
KungälvsKlippet

VÅR | SOMMAR 2014

VÅR | SOMMAR 2014

Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 31 oktober 2014

Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 31 oktober 2014

MASSOR MED KNALLAR!

Välkomna!
Nya

 Kungälvs-
klippet  

Vår/Sommar  
2014 

Ute nu!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00


