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Välbesökt mässa i Föllinge
Ett femton-tal företag och föreningar ställde ut på helgens Naturmässa i Föllinge.
Trots strålande skönt vårväder kom cirka 700 besökare till den snart ett år gamla
Allaktivitetshallen för att beskåda och handla allt från vapen till ostkaka.
Text & Foto Mikael Karlsson

– Det är trevligt att gå på en mässa med lokala produkter. Själv är jag inte så intresserad av jakt och fiske men
det fanns mycket annat. Jag köpte bland annat en bit
Vålåloff, berättar Staffan Johansson från Frösön, en av
helgens besökare.
Mässan arrangerades för första gången och utställarna kom i huvudsak från Föllinge och området runt
omkring. Det var mat, vapen, hälsoprodukter, snickerier, tyger, skinn, silversmide …
En mycket välbesökt monter var Jägarförbundets
där besökaren fick prova på att skjuta i en lasersimulator – allt från lerduvor till björn och älg. Det var ständigt kö för att prova sin skjutskicklighet.
Under lördagen underhöll Christer Halvarsson med
band och på söndagen trollband trollkarlen Trixy sin

publik som uppmärksamt följde alla hans rörelser
–Trixy lyckades dock alltid överlista publiken.
Som en extra krydda presenterade några av länets
riksdagskandidater vilken politik de tänkt sig efter
valet i en utfrågning ledd av Jerker Bexelius. Medborgarna hade också möjlighet att ställa frågor. Många tog
chansen och frågandet ville inte ta slut.
– Jag är mycket nöjd med mässan, säger Birger
Backlund, projektledare för Fria Föllinge, men antalet
utställare hade gärna fått vara fler
– Och vi hoppas förstås på att mässan återkommer
även nästa år, avslutar Birger.
Mässan arrangerades av EU-projektet Fria Föllinge,
Krokoms kommun och Föllinge Alliansen under helgen 24–25 april 2010.
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1. Christer Halvarsson Band underhöll under
lördagen.
2. Kenneth Persson sålde vapen och annan
jaktutrustning.
3. Utanför allaktivitetshallen fanns möjlighet att
köpa hamburgare. Bella Bengtsson serverar en
kund.
4. NL Trä & Design sålde allt från flugaskar till
smycken.
5. Marie Hansson framför en välfylld ostdisk.
6. Ett populärt inslag var laserskytte. Anders
Magnusson var en av de som ledde detta.
7. En trollbunden publik då Trixy stod på scenen.
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