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Politiskt mingel
i Gräfsnäs
Under fredagskvällen
blandades kaffe och tårta
med politiska diskussioner.
Det var folkpartisten
Anita Brodén som bjöd in
till mingelparty i sin trädgård och alla åsikter var
välkomna.
GRÄFSNÄS: Blå stolssitsar, blå
kaffekanna och blå politiska
åsikter. Det sammanfattar lite av
intrycken från folkpartisten och
riksdagsledamoten Anita Brodéns årliga mingelparty i Gräfsnäs.
Medan regnet stundtals smattrade mot glastaket, som täckte
verandan, mös gästerna med
kaffe och tårta.

SÄRSKILT inbjuden gäst var folkpartisten och riksdagsmannen
Gunnar Andrén från Stocksund,
som pratade varmt för sina och
folkpartiets åsikter.
Några av de stora frågorna

som diskuterades var FRA-lagen och bistånd. Den senare är
något av en hjärtefråga för partiet och de båda politikerna uppmanades av gästerna till att
verkligen kämpa för frågan i
riksdagen. Målet är att biståndet
ska uppnå en procent av BNP.

SENARE under kvällen tog politikerna själva upp frågan om
pensionärerna som enligt Gunnar Andrén tyvärr har fått stå
tillbaka sedan alliansen kom till
makten. Han lovade därför ett
rejält tillskott vilket möttes av
positiva reaktioner bland de äldre gästerna.
I det inglasade rummet fanns
mycket engagemang och flera
gäster hade funderingar som de
under kvällen fick svar på. Leenden och skratt blandades med
allvarliga diskussioner som säkerligen fortsatte i bilen på vägen hem.
MALIN FLODÉN
0322 - 67 00 58
red@alingtid.se

PRECISION. Riddarna bjöd publiken i slottsruinen på god underhållning.

Riddare i slottsruinen
Framför slottsruinen
i Gräfsnäs sitter familjer på filtar och
äter medtagen mat.
De väntar på riddarhelgens höjdpunkt,
nämligen att tornerspelen ska börja.
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SPECIELLT INBJUDEN. Inbjuden till Anita Brodéns årliga
mingelparty i Gräfsnäs var riksdagsmannen Gunnar Andrén.
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GRÄFSNÄS:På en mur sitter en liten pojke och håller i ett plastsvärd. Han är
klädd i en mantel som
räcker ända ner till tårna
och han stirrar hänfört
på riddaren ett par meter framför honom.
– O vagga, attack! ljuder genom luften och riddarens häst sätter fart.
Pojken upprepar orden
och slår sitt svärd mot
stenmuren. Publiken applåderar riddaren när han
med sitt spjut lyckas
fånga en av de tre ringarna på banan. Pojken tittar på sin kompis och
skrattar.

DET ÄR många barnfamiljer som har tagit sig

till Gräfsnäs slottsruin
den här dagen för att uppleva känslan av medeltiden. Under riddarhelgen
på lördagen och söndagen fylls området av medeltida tält och aktiviteter
som äggkastning, bågskytte och svärdstest.
Huvudattraktionen är riddarspelen där Riddarna
af Dalaborg kämpar om
Gräfsnäs.
Spelen har blivit något
av en tradition och brukar
hållas kring första juli
varje år.

– SER DU någonting? frågar en pappa sin son.
– Akta dig, svarar pojken.
Pappan lägger sig ner
på rygg samtidigt som
han med handen skyddar
ögonen från solen. Runtomkring honom ligger
flera föräldrar och vilar
medan barnen är som
uppslukade av tävlingarna på banan.
Sex riddare i färgglada
kläder rider runt där in-

ne. Med god precision utför de alla utmaningar
som väpnarna ger dem.
Någon gång misslyckas
de och blir då utbuade av
publiken. Men allt är en
lek så ingen tar illa vid
sig.

DEN LILLE pojken med
svärdet reser sig upp.
Han nöjer sig inte längre med att bara titta.
Istället går han några meter bort och svingar sitt
svärd. Kanske låtsas han
vara den svarte riddaren
som nu gör sig redo för
att tävla.
– O vagga, attack! hörs
ännu en gång och den här
gången springer pojken
allt han kan och manteln
fladdrar i luften.
Publiken applåderar
framme vid banan men
det bryr han sig inte om
för i tanken är han långt,
långt borta. Kanske i medeltiden.
MALIN FLODÉN
0322 - 67 00 58
red@alingtid.se
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LEVER FARLIGT. Gycklarna gjorde allt från
att skoja med riddarna till att spruta eld.

Glidarhojar fyllde torget
250 motorcyklar står uppställda vid stora torget i
Alingsås. Det är MCföreningen Vulcan Riders
som i samband med helgens årsmöte passar på
att visa upp sig.

ALINGSÅS: Medan solen värmer
strosar Alingsåsarna omkring
och tittar på motorcyklarna. Hela Torggatan vid Stora torget är
full av dem och intresset har visat sig vara stort.
Hojarna tillhör Vulcan Riders
som är en motorcykelförening
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SKIPPER: Leif ”Skipper” Olsson är president
i MC-föreningen.

för de som åker Kawasaki glidarhojar, så kallade Vulcans.
Föreningen har cirka 5 800
medlemmar i Sverige varav de
flesta är bosatta i Västergötland. I samband med deras årliga träff på Tånga Hed i Vårgårda, var de på lördagen ute
och visade upp sig på vägarna.

– VI TRÄFFAS över fyra dagar
och umgås. Det här är första
gången vi stannar till i Alingsås men det verkar som att det
kan bli en tradition, säger Leif
”Skipper” Olsson, president i
föreningen.
Runt omkring honom går Vulcan Riders-medlemmar med
kaffekoppar och småpratar. Syssy Martinsson från Kungshamn
är här för tredje gången och planerar att komma tillbaka nästa
år.
– Det är underbart att åka hit
och träffa gamla vänner. Det
här är semester för mig.
MALIN FLODÉN
0322 - 67 00 58
red@alingtid.se
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EFTER STOPPET i Alingsås körde medlemmarna i Vulcan Riders rally tillbaka till Vårgårda.

