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ningslivet i Stenung-
su nds kommun var extra
fl nligt i helgen när, För-
cnilg'arnas dag, anord-
nas.

b 45 olika verksamheter
risade upp sig i lördags i
Kulturhuset, Kulturhus-
parken och på Stenungs
Torg. På områdena strmsa-
des alltifrån politiker och
brottare till ridklubb och
hembygdsftirening.

- Det hiir dr en perfekt
arena för kommunens för-
eningar att visa upp sig och
få nya medlemmar på, sä-
ger Britta Netterfors, en-
hetschef kultur på Sten-
ungsunds kommun och
fortsätter:

- Ett rikt föreningsliv är
viktigt för demokratin.

Totalt finns det 160 för-
eningar i Stenungsund, vil-
ket iir många sett till storlek
och invånarantal i kom-
munen, menar Netterfors.

- Föreningar skapas ge-
nom relationer, vilket vi
bevisligen dr duktiga på
h:ir. Det stora antalet tror
jag beror på ortens relatilt
korta historia, där många
sökt sig till föreningslivet
för att få kontakt med nya
människor.

Föreningarnas dag har
funnits i olika former. Den
här gången stod kommu-
nen, Citycon och förening-
a.rna som arrangörer, en
konstellation som kommer
iortsätta.

- Det hdr fungerat vdl-
diE bra i år och min för-
hoppning och övertygelse
i: rtt det här samarbetet
-- :trtsätta framöver, sä-

-:- lr::terfors.
En av utställarna var

-\:c:t.rngsunds scoutkår
- j.e var mycket nöjda

_: ._ .:l:itgemalget.
l:: ;-.:: är en perfekt

:-- :: .-:.: '.:pn sig OCh Sin
L r:1-t-* ::1. Anslu-
::::'. i :'-.J-::lnaf dr det
:- :.::-. ::: ,-:l: -,':ikOmmet.

) l:e: ]1ertin Schroeder.
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Martin- och Linnea Schroeder samt Hampus Artforsfrån Stenungsunds scoutkår, bjöd på egenpoppade popcorn.
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EricAkervall åkte påett nacksvingav kompisen i Stenung-
sunds Brottarklubb, Julie Edvardsson

teif Dahlgren, Bruno ilorrman och Jon;rs Gustafuso' '+
presenterade stolt Stenungsunds amatör rad io k I u b:

Ronja Ekstedt och Nicklas olsson, stenungsunds drag-
uÄRil N GusTAFssoN kampsklubb, visade sina styrkor i dragmaskinen.
r.' i -^:l:C^:lsensto.se

- Vi är bara fem tiejer i föreningen och det år kul om fler
kommertilloss, säger Emma Börve, stenungsunds roto!"
sällskap. rill vänster står Joel Abrahamsson


