
KILANDA. Efter ett par 
år med halvdant mark-
nadsväder var förut-
sättningarna de bästa 
tänkbara när Kilanda 
Marknad 25-årsjubile-
rade.

Solen sken från en 
klarblå himmel och 
besökarna vallfärdade 
för att ta del av det pro-
gramutbud som erbjöds, 
från säteriet och hela 
vägen bort till gamla 
skolan.

– Perfekt väder och 
väldigt många besöka-
re, sammanfattade Eva 
Andersson i arrangörs-
kommittén.

Det var gott om bilar, men en 
hel del besökare valde också 
att åka kollektivt till Kilanda 
vilket möjliggjorts tack vare 
ett samarbete mellan arrang-
ören och Västtrafi k.

– Glädjande nog föll 
satsningen väl ut. Vi är jätt-

etacksamma för Vässtrafi ks 
initiativ och hoppas på en 
fortsättning även i framti-
den, säger Eva Andersson.

De som ändå valde att ta 
bilen kunde också enkelt ta 
sig därifrån. Någon risk för 
att köra fast på åkern fanns 
inte.

– Nej, i år var det gynn-
samt. Det var torra och fi na 
åkrar och parkeringssituatio-
nen fungerade som den skul-
le, säger Eva Andersson.

Besökarna såg verkligen 
ut att trivas då de fl anerade 
runt på marknadsområdet. 
Nöjd var också Bengt Borg-

ström, ägare till säteriet.  
– Idag behövs inga stövlar 

i alla fall. Det har varit lerigt 
på gårdsplanen de senaste 
åren, men den här gången 
var väderleken med oss. Väl-
digt roligt att vi kunde få till 
stånd ett sådant här fantas-
tiskt jubileumsfi rande, sade 
Bengt som hade visning av 
ladugården med den spekta-
kulära robotmjölkningen.

Ponnyridning, tipspro-
menad, fårvallning och skyt-
tesimulator var exempel på 
andra aktiviteter som mark-
nadsgästerna kunde roa sig 
med.

Hantverkare och konstnä-
rer fanns givetvis på plats för 
att sälja sina olika alster.
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JONAS ANDERSSON
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– Besökarna kom med både bil och buss
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HÖRLURAR  
PÅ KÖPET!

VID KÖP AV  
VALFRI GANTKLOCKA

1 890:- 
Park hill

Gratis gravyr
4 juni i butiken

VÄSTRA  GATAN 71 KUNGÄLV 0303-166 75 
V 6 JUNI 11-15

Sugar 
Dandy 399:-

Lykta

Ord pris 249:-

199:-

Vi tar emot förhandsbeställningar
Gäller svenska glasbruk

Att få sitta upp på traktorn var en häftig upplevelse.

Ponnyridningen var ett populärt inslag.

Skepplanda Hemvärns- och 
kulturförening lät marknads-
gäster, stora som små, att 
agera mc-förare för en stund.

Många prövade lyckan i Röda Korsets lotteri.

En gammal klenod som tilldrog sig uppmärksamheten när den 
kom glidande genom allén.

Nygräddade våfflor fanns att köpa.

 Hantverkare fanns det gott om i Kilanda denna dag.  Plantor av olika slag såldes utanför Kilanda gamla skola. 


