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ÄLVÄNGEN. Det blev en 
vårmarknad med äkta 
solsting!

Fyra timmar med ett 
myller av människor på 
gator och torg.

– Fantastiskt, utbröt 
Helena Urdal, ordföran-
de i Älvängens företa-
garförening.

Årets varmaste dag kom läg-
ligt till Älvängens vårmark-
nad i söndags. Rekordmånga 
knallar fyllde Göteborgs-
vägen och Gustavas Plats. 
Stort utrymme gavs också åt 
Supervalåret. I princip alla 
partier fanns representerade 
och gjorde sitt bästa för att 
engagera väljarna. Framför 
allt diskuterades byggnatio-
nen på Gustavas Plats.

Enligt tradition arrange-
rar företagarföreningen ett 
handla-och-vinn-lotteri, där 
kunderna erhåller en lott för 
varje hundralapp de spende-
rar i butiken. Storvinsten är 
en el-cykel och denna gång 
och cyklar var verkligen på 
tapeten för årets vinnare. 
Tidigare under dagen hade 
familjen Pettersson från 
Lödöse köpt en ny cykel till 
sonen Melwin, 5 år. En av 
lotterna de fi ck visade sig 
senare vara vinstlotten till 
elcykeln.

Pristagare
Hardesjö Bil ansvarade för 
en utställning med veteran-
fordon. Familjen Claes 
Lagergren från Lödöse, 
numera boende i Torslanda, 
ställde ut två bilar. En MGA 
från 1958 och en Porsche 
från samma år. Marknadsbe-
sökarna röstade fram Lager-
grens MGA som vinnare.

– Jättekul. Vi har bara ägt 
den i drygt tre år, men det är 
en fi n bil som vi har putsat 
länge och noga. Hela famil-
jen är engagerad och vi är 
väl minst sagt lite biltokiga, 
sa Claes Lagergren som till-
sammans med dottern Es-
telle tog emot priset.

Priset för årets veteran-
motorcykel gick till Jan 
Johansson som äger en 
Husqvarna ”Guldpil” från 
1957.

Räddningstjänsten och 
Ambulanssjukvården fanns 
på plats och lät framför allt 
barnen få en närmare titt på 
blåljusfordonen, något som 
alltid är lika spännande.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Årets veteranbil 2014. Claes Lagergren med dottern Estelle poserade fra

Aledemokraterna med Jan A Pressfeldt passade på att redovisa pågående projekt i samhällsut-
vecklingen. Stort intresse väcktes förslaget om ett centralt äldreboende vid Lövåsvägen i Älväng-
en. Dessutom diskuterades flitigt den planerade byggnationen på Gustavas Plats.
– De flesta gläds över att det äntligen håller på att hända saker. Sen kan man alltid diskutera an-
talet våningar, sa en nöjd Pressfeldt.

Musikunderhållning av hög klass. Älvängenbandet The Sympathy bjöd på musik i alla de former från scenvagnen i centrum.

Hannah Brycke, 9, berättade för fotografen om hur hon brutit 
benet i en skidolycka. Bredvid sig hade hon kompisarna Julia, 7, 
och Emil, 12, och deras pappa Håkan Stigvert.

Vårmarknad med solsting

Lennart och Sara Boman fick prata EU-valet med oppositionsråd, Paula Örn (S).

Hampus Johansson, 11, från Äl-
vängen utmanade Jonas Mohlin i 
bordshockey.

Jan Johansson vann priset för 
årets veteranmotorcykel.

Simon Frövén, 6, från Alvhem fick 
prova hjälm och sitta upp i brand-
bilen.

Johannes Henriksson, 11, i en rullande ballong.

Lennart Sjöberg, 72, fick agera patient när Eva på Ambulans-
sjukvården visade upp hjärtstartaren. Kevin Clarte, Theo Rune-
ros och Lennarts barnbarn David tittade på.
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