
Alingsåsparkens Kulturförening
Cirkulär 1-2022

Till medlemmarna

Hej alla medlemmar! 
Först och främst vill vi tillönska alla en god fortsättning på 2022 och det nya 
folkparksåret vilket är det 107.e året från det att Alingsås Folkets Park etablerades.

När det nu är nytt år så är det dags att betala medlemsavgiften för 2022 som är 150: - 
kr per hushåll. Avgiften bör vara betald senast den 28 februari. Se bifogad faktura. 
Glöm inte att vid betalning ange för vilka personer avgiften avser. Som alternativ till  
att betala via bankgiro så kan du Swisha avgiften till 1236111751

Coronapandemin medförde ju att vår verksamhet fick gå på sparlåga både 2020 och 
2021, vi kunde bara köra några tipspromenader och allsångskvällar, d.v.s. 
uteaktiviteter där vi kunde upprätthålla föreskrivet smittskyddsavstånd. Även våra 
årsmöten fick hållas utomhus. På grund av att de flesta planerade aktiviteterna fick 
ställas in fick inbetald medlemsavgift för 2020 även gälla för 2021. Nu verkar det 
som den farliga pandemin börjar klinga av och restriktionerna förhoppningsvis hävas.
Därför har styrelsen lagt upp en programplan för 2022 som vi hoppas kunna 
genomföra.

 Detta är vår programplan för 2022. (Spara cirkuläret så du inte missar något)

Söndagen 24 april 
Tipspromenad i vårsolens glans. Passa på att motionera både benen och geniknölarna 
och tävla om attraktiva priser genom att besvara lite lagom kluriga frågor under ca en 
timmes promenad på barnvagnsvänlig bana. Start och mål är självklart i Parken. 
Starttid 10.00-12.00.

Torsdag 19 maj
Årsmöte . Troligen utomhus.

Lördag 11 juni. 
British Motor Meet. Parken fylls av bilar och motorcyklar av brittiskt fabrikat, både 
veteraner och nyare. Fordonsparad genom stan startar från Parken kl. 10.00 där 
Potatisfestivalen pågår för fullt. Sedan återvänder fordonen till Parken. 
Musikunderhållning och lotteri. Parkens antika chokladhjul snurrar och caféet är 
öppet. Kommunfullmäktiges ordförande håller välkomsttal. Kom och rösta fram 
”Nicest car” (resp. mc) in the show. Flera priser utdelas. Hur många brittiska 
bilmärken kan du från AC till Wolsley? Fri entré



Fredag 24 juni. 
Traditionellt midsommarfirande i Parken. Start kl. 12.00 med blomstersmyckning och
resning av midsommarstången. Musik, ringlekar, folkdansuppvisning och massor av 
barnaktiviteter. Parkkaféet håller öppet. Senast vi kunde fira midsommar i Parken var 
2019och då passerade drygt 4 000 personer grindarna. Blir det nytt rekord igen 2022?
Fri Entré

Onsdag 10 augusti.
Då samlas vi till en allsångskväll. Allsångsledare är när detta skrivs inte klar men 
räkna med att det blir en trivselkväll. Fri entré

Söndag 18 september. 
Då kommer en ny programpunkt som vi kallar Alingsåsparkens dag. Vi har tillsatt en 
programkommitté som skall jobba fram en programplan som preliminärt är tänkt att 
innehålla underhållningsmusik, musikquiss, föredrag med bildvisning om Parkens 
historia, marknadsstånd m.m. Har du något förslag vad dagen mer kan innehålla så 
ring 0705-294290. Fri entré.

Söndag 9 oktober
Tipspromenad med attraktiva priser. Starttid 10.00 – 12.00.

Fredag 28 oktober. 
Då blir det en ny spökfest för barn 9-13 år. Ljud-& ljusshow och andra uppträdande 
varvas med pristävlan om ruskigaste halloweenutstyrsel. Fri entré.

Söndag 4 december
Då inviger vi julen 2022 med att njuta av julbordets alla läckerheter. Detta i sällskap 
med  många andra som tycker att Alingsåsparken är viktig att bevara.

Nu återkommer vi där vi började, alltså om medlemsavgiften. Den är 150: - kr per 
hushåll. Du underlättar styrelsens arbete med att betala medlemsavgiften senast 28 
februari.

I övrigt kan nämnas att just nu pågår arbete med att sätta upp eldrivna rulljalusiportar 
framför det antika chokladhjulet för att skydda det mot ev. vandalisering när det är 
obemannat.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
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