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SKEPPLANDA. Lördagen 
den 30 augusti rullar 
veteranmopeder in på 
Albotorget.

Det blir premiär för 
Skepplandarallyt.

– Arrangemanget 
avser i första hand 
veteranmoppar, säger 
initiativtagaren Jonas 
Molin.

Jonas Molin har själv två mo-
peder av äldre modell hem-
ma i garaget. Eftersom han 
vet att det ordnas liknande 
rally på andra platser i landet 
tyckte han det var dags att 
sätta Skepplanda på kartan.

– Budskapet har spridits 
på sociala medier, forum där 
sådana som jag håller koll. 
Intresset är stort.

Hur många deltagare 
räknar du med?

– Låt mig gissa på 30-50 
moppar. Jag hoppas på det i 
alla fall.

Samling sker på Café 
Molin och efter intagen 
frukost beger sig gänget till 
Kattleberg Airport där Kjell 
Brattfors hälsar välkom-
men.

– Vi kommer att ha kon-
körning på flygrakan, berät-
tar Jonas.

Därefter går färden vidare 
genom Alvhem, Lödöse och 

Nygård. Nästa stopp blir hos 
Skepplanda Sportskyttar i 
Hålanda. 

– Där kommer vi att få 
prova på lerduveskytte under 
Eje Carlssons ledning.

Via Granvattnet tar sig 
mopedisterna till Albotor-

get igen och på Café Molin 
serveras middag till dem som 
önskar.

– Förhoppningsvis kan 
detta bli en årligen återkom-
mande tradition, avslutar Jo-
nas Molin.

JONAS ANDERSSON

Skepplandarally med mopeder

Jonas Molin är initiativtagare till Skepplandarallyt som äger 
rum lördagen den 30 augusti. Start sker vid Albotorget.
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– Ett event
för veteraner

PRÄSSEBO. 23 grader i 
luften och samma tem-
peratur i vattnet.

Inte undra på att 
barnen är att likna vid 
glada fiskar i Bodasjön.

– Det har varit två 
fantastiska veckor, för-
klarar simlärare Anette 
Svennblad.

Solen skiner, som vanligt den 
här sommaren, när lokaltid-
ningen kommer på besök till 
badplatsen i Prässebo. Här 
har det kryllat med folk den 
senaste månaden.

– Till Prässebo badplats 
kommer besökare från hela 
kommunen, ja även från 
Sjuntorp, Upphärad och Ale, 
säger Kjell Johansson (S), 
ordförande i Kultur- och fri-
tidsnämnden. 

Under de två senaste 
veckorna har kommunen 
bjudit in till simskola. 50 
barn, fördelade på fyra grup-
per, har fått lära sig simma 
och praktisera livräddning i 
vatten.

– Platserna fylldes snabbt. 
Simskolan är väldigt popu-
lär. Att vi lägger den här i 
Prässebo beror på att det är 
den bästa badplatsen som vi 
har i Lilla Edets kommun. 
Här finns omklädningsrum, 
en stor gräsyta att leka på, 

en beachvolleyplan och 
dessutom en kiosk alldeles 
intill sjön. I våras gjordes 
dessutom en tillgänglighets-
anpassning med en ramp ut 
i vattnet, förklarar Kjell Jo-
hansson.

Den yngsta deltagaren 
är 5 år och den äldsta 13. 
Anette Svennblad lär ut 
grunderna och barnen lär sig 
snabbt. 

– Det viktigaste är att bar-
nen slappnar av i vattnet, det 
är a och o när man ska lära 
sig simma. En annan detalj 
är att man tar ut simtagen 
ordentligt, säger Anette.

I takt med att barnen lär 
sig simma ges de också möj-
lighet att ta märken. Någon 
har just klarat guldpingvinen 
och en annan har precis av-
verkat provet för sköldpad-
dan.

– Simmärkena sporrar 
barnen och är ett bra ar-
betsredskap, men det kan bli 
dyrt för föräldrarna, skrattar 
Anette.

Har du varit med om 
någon liknande sommar?

– Aldrig! Det varma vatt-
net gör att många lär sig 
simma betydligt fortare än 
brukligt.

JONAS ANDERSSON

Under de senaste två veck-
orna har Lilla Edets kommun 
ordnat med simskola i Boda-
sjön. I vattnet ses Eddy och 
på bryggan simlärare Anette 
Svennblad.

Anton och Eddy, två av totalt 
50 deltagare på simskolan i 
Prässebo.

Populär 
simskola i 
Prässebo

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

ALAFORS. Spelningar i 
stort sett varje dag un-
der hela sommaren.

Nu laddar Streaplers 
batterierna efter ett 
intensivt turnerande.

Fredag 22 augusti 
kommer det populära 
dansbandet till Furu-
lundsparken i Alafors.

Streaplers är som ett år-
gångsvin, de blir bättre och 
bättre för varje år som går. 
Trots 55 år på nacken syns 
inga som helst trötthetsteck-
en. Tvärtom! De sista origi-
nalmedlemmarna att lämna 
bandet var bröderna Lilje-
blad, Göran och Håkan. Is-
tället utgör Kjetil Granli 
och Kenny Samuelsson 
veteranerna i den kvintett 
som också består av Anders 
Larsson, Per Lundin och 
Henrik Göransson.

– Vi är ett riktigt gott 
gäng, som har kul på och vid 
sidan av scenen. Den härliga 
stämningen är naturligtvis 
något som publiker känner 
av när vi är ute på landets 
dansbanor, säger Kenny 
Samuelsson som för tillfället 

passar på att ha lite semester 
efter en fulltecknad sommar-
månad.

– Det har varit en helt 
galen sommar. Vi åkte till 
Stockholm den 25 juni och 
därefter påbörjade vi vår 
Norrlandsturné. Det var 
nollgradigt när vi kom till 
Sollefteå och sedan regn. 
Därefter har solen lyst över 
oss under vartenda speltill-
fälle i juli.

Hur skulle du vilja 
sammanfatta årets turné 
genom Sverige?

– Varmt, varmt och varmt. 
Skämt å sido, det har va-
rit en fantastisk period och 
fullt med publik vart vi än 
har kommit. Det är så oer-
hört inspirerande att få kliva 
upp på scenen och möta alla 
glada semesterfirare som vill 
dansa till Streaplers, säger 
Kenny Samuelsson.

För tredje året i rad var 
ni nominerade till ”Årets 
dansband”, men fick se 
er besegrade av Sannex. 
Hur stor var besvikelsen 
när resultatet förkunnades 
på Dansbandsveckan i 
Malung?

– Det är betydligt vikti-

gare att vi har en stor publik 
som vill komma ut och dansa 
till oss än att vinna en Guld-
klavel att ställa i bokhyllan. 
Samtidigt är vi tävlingsmän-
niskor. Vi lyfter dock på hat-
ten och gratulerar våra duk-
tiga kollegor i Sannex.

Streaplers avbryter sin 
tillfälliga semester på ons-
dag för ett uppträdande på 
Packhuskajen i samband 
med Göteborgs Kulturkalas. 

Fredagen den 22 augusti styr 
de bussen mot Alafors och 
Furulundsparken.

– Det är utan tvekan en av 
de absolut finaste folkparker 
som finns. Oavsett om man 
gillar att dansa eller inte så 
tycker jag att man ska besö-
ka Furulundsparken och in-
gjuta den speciella atmosfär 
som råder där.

I våras släppte Streaplers 
en ny platta – ”Hela veck-

an lång” – som har tagits 
emot med öppna famnen 
hos danspubliken. Låtar från 
den skivan, men även hel del 
gamla godingar utlovas i Fu-
rulundsparken nästa fredag.

– Naturligtvis blir det så. 
Vi blandar och ger som all-
tid när vi är ute. Vår trogna 
publik ska känna igen sig och 
trots att vi har bytt ut några 
medlemmar under de senas-
te åren så lever Streaplers-

soundet kvar på samma 
självklara sätt som tidigare, 
avslutar Kenny Samuelsson.

JONAS ANDERSSON

Fredagen den 22 augusti gästas Furulundsparken i Alafors ännu en gång av det populära dans-
bandet Streaplers.
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– Blandning av gammalt 
och nytt utlovas

Streaplers till Furulundsparken

Streaplers sångare, Kenny 
Samuelsson från Torp, kan se 
tillbaka på en varm, intensiv 
och mycket lyckad sommar.
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