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SKEPPLANDA. Program-
met för Skepplandada-
gen, lördagen den 17 
maj, är spikat.

Nu är det bara hållti-
derna som ska faststäl-
las.

– Oavsett väderlek 
så kan jag garantera en 
riktig folkfest, säger 
Jonas Molin, ordförande 
i Skepplandaföreningen.

Planeringen inför Skepplan-
dadagen har pågått länge. 
De närmaste veckorna kom-
mer Skepplandaföreningens 
styrelse att intensifi era mö-
tesfrekvensen.

– Vi är väldigt tillfreds 
med det intresse som fören-
ingar, politiska partier och 
företag har visat inför vårt 
arrangemang. Samtidigt 
känner man sig lite stressad. 
Det är många bitar som ska 
falla på plats, säger Jonas 
Molin.

– Jag vill dock ge en eloge 
till alla i föreningen som drar 

sitt strå till stacken för att 
göra Skepplandadagen till 
något alldeles extra. Det är 
ju inte bara Albotorget som 
fi rar 40 år, det gör även Ale 
kommun.

Den lokala radiostatio-
nen i Ale/Kungälv, Pirate 
Rock, kommer att sända 
live den aktuella dagen. Det 
blir intervjuer och musik. 
Kjell Brattfors från Katt-
leberg Airport kommer att 
fl yga över Albotorget vilket 
arrangören hoppas ska bli 
en publikdragare. Vidare 
ordnas det ett bagagelucke-
loppis på grusplanen bakom 
församlingshemmet.

– Det kommer att bli fullt 
av aktiviteter på och runt 
Albotorget. Bland annat har 
Miljöpartiet fi xat så att be-
sökarna kommer att kunna 
provköra elbilar. Socialde-
mokraterna i sin tur har lovat 
att ställa upp med en hopp-
borg, säger Jonas Molin och 
tillägger:

– Ponnyridning är en an-
nan aktivitet som barnen har 
att se fram emot.

Merparten av de politiska 
partierna kommer att fi nnas 
representerade för en fråge-

stund under ledning av kon-
ferencier Kent Carlsson. 
Från scenen utlovas dess-
utom massvis av musikalisk 
underhållning.

– Backlights och Larmet 
är bokade. Vad ”Stuffa-Stig” 
och hans elever har att bjuda 
på återstår att se, säger Jonas.

I samband med Skepplan-
dadagen passar Alboskolan 
på att fi ra sin Vårfest. Det 
betyder att skolan håller öp-
pen, precis som biblioteket, 
simhallen och idrottshallen 
kommer att göra.

– Jag har även fått ett löf-
te från Hemsö att de ska visa 
upp lokalerna som Folktand-
vården huserade i tidigare. 
Det är synd att en sådan fi n 
fastighet står i det närmaste 
öde.

Jonas Molin tar också till-
fället i akt att lyfta fram park-
förvaltningen i Ale kommun 
som har gjort sitt yttersta för 
att snygga till Albotorget in-
för 40-årsjubileet.

– Vi är jättetacksamma för 
scenen vi fått, planteringarna 
som gjorts och att bänkarna 
målats om. Det har skett en 
rejäl uppfräschning.

Jonas Molin, ordförande i Skepplandaföreningen, ser fram emot Skepplandadagen som kommer 
att gå av stapeln lördagen den 17 maj.

– En riktig folkfest är att vänta
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ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

Vår specialitet
MONGOLISK

BARBEQUE-BUFFÉ
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

MÅN-FRE KL 11.00-15.00
DAGENS LUNCH

KVÄLLSBUFFÉ ALLA DAGAR FR KL 16.30

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Repslagarmuse-
ets populära satsning 
Öppen scen är tillbaka. 
Fredagen den 23 maj 
är scenen din. Du 
som har en talang och 
vill visa den, har nu 
chansen. Det kan vara 
allt ifrån sång, musik, 
trolleri, akrobatik, 
eldslukning, med 
mera. Ingen talang är 
för udda för att visas 
upp. Bara den är bra! 
Ung som gammal får 
visa vad de kan.

Talanger sökes till Öppen scen!

 Jonny Mauritzen, en av de talanger som medverkat på Öppen 
 scen. Nu söker Repslagarmuseet deltagare till årets arrange- 
 mang, som äger rum fredagen den 23 maj. 
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