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ÄLVÄNGEN. Fjolårets 
succé gick att överträf-
fa.

Det blev en vårmark-
nad som går till histo-
rien.

– Den bästa genom
alla tider, fastslog Ulf 
Abrahamsson på Manu-
fakturen.

Precis som förra året sken 
solen på första maj. Socialde-
mokraternas demonstration 
fungerade som en förfest till 
den mångåriga traditionen 
med vårmarknad i centra-
la Älvängen. Föreningslivet 
fanns representerade längs 
med Göteborgsvägen och 
på gamla busstorget. Ett ti-
otal knallar bidrog också till 
att ytterligare förhöja mark-
nadstemperaturen.

– Vad ska man säga? Bätt-
re än så här kan det inte bli. 
Det blev en fantastisk dag på 
alla sätt. Tänk att se så myck-
et folk i Älvängen på en och 
samma gång. En fest vi sent 
ska glömma, förklarade To-
bias Håkansson, ordföran-
de i Älvängens Företagarför-
ening.

För tredje året i rad bjöds 
företagarföreningens med-
lemmar in till bouleturne-
ring. Regerande mästarna 
Coop Extra åkte ut i grupp-
spelet och istället blev det 
en rafflande final mellan 
Alekuriren och Jio Eltjänst 
där de sistnämnda drog det 
längsta strået och vann den 
avgörande matchen med 6-5.

Jonatan Franzén och 
Niklas Pålsheden fick stolt 
vandra hem med pokalen i 

vårsolen.
I centrum uppmärksam-

mades Team Rinkebys kamp 
för barncancerfonden. Äl-
vängens Cykel auktionerade 
bland annat ut två damcyk-
lar till förmån för cyklister-
nas insamling. Välförtjänst 
uppmärksamhet fick också 
Älvängens egen världsmäs-
tarinna, Emma-Nellie Ört-
endahl, som fanns på plats 
och visade upp sin jetski som 
bärgat det första VM-guldet.
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”Bästa marknaden genom alla tider”

Elcykeln är min! Malin Hult 
vann förstapriset i företagarför-
eningens Handla-och-vinn-lot-
teri.

Freja Holmgren, 8 år från Alafors, hälsade på hos Peter Jigfelt i 
brandbilen.

Idolmöte. Melvin Pettersson, 8 år, fångade en autograf hos världs-
mästaren i jetski, Emma-Nellie Örtendahl.

Bagar-Jonny hade fullt upp på vårmarknaden. Här är det Britt och 
Kent Hagman som hälsar på.

En grävmaskin är också ett spännande besöksmål. Elton Randvik, 6 
år och lillsyrran Alba 4 år kan intyga detta.

Traditionsenlig checkutdelning. Coop Extras sponsorkasse gav Äl-
vängens IK, Ale HF och Skepplanda BTK ett tillskott på 5000 
kronor.

Boulesegrare! Jio Eltjänst 
mönstrade Jonatan Franzén i 
par med Niklas Pålsheden.

Team Rinkeby var på plats och deras kamp för barncancerfonden fick stor uppmärksamhet på vårmarknaden. Storsponsorn Älvängens 
Cykel auktionerade bland annat ut två damcyklar till förmån för insamlingen.


