
12  |  alekuriren   |   nummer 19  |   vecka 19  |   2007

ALAFORS. Alkottens 
förskola i Alafors har 
berikats med egen kot-
teskog.

Den inhägnade ute-
miljön erbjuder bland 
annat lek i pilkojor och 
samkväm kring en grill-
plats.

I torsdags var det 
stort invigningkalas 
som firades med tra-
ditionell bandklippning 
och tårtkalas.

Det blåste snålt, men det var 
ändå uppehållsväder när Al-
kottens förskola i Alafors bjöd 
in till invigningsfest i torsdags 
förmiddag. Barnen har fått en 
egen kotteskog att leka i, som 
föräldrarna har hjälpt till att 
iordningställa.

– Kotteskogen ger oss 
ännu bättre möjligheter 
till att kunna vara ute med 
barnen och leka. Vi kommer 
att använda grillplatsen till 
våra gemensamma samling-
ar. Det finns även planer på 
att bygga en enkel hinderba-

na, säger Anna Johansson på 
Alkotten.

Bandklippningen, som för-
rättades av tvillingsyskonen 
Fanny och Lukas Albins-
son, föregicks av ett charmigt 
sångframträdande. Tillsam-
mans med sina lärare fram-
förde barnen ”Idas sommar-
visa”.

Väl på plats inne i kot-
teskogen kom Ulmekotten 
på besök. Han uppmanade 
barnen att samla in det skräp 
som låg utspritt i skogen.

– Ulmekotten kommer att 
dyka upp regelbundet. Han 
kan liknas vid Mulle, som lär 
barnen om skräp i naturen och 
hur man ska hålla ordning. 
Kamratskap är också något 
som Ulmekotten är noga 
med, säger Anna Johansson.

Invigningsfesten avrunda-
des med stort tårtkalas, grädd-
tårtor som var toppade med 
bananer och godishjärtan.

Härligt nybyggt hus och garage i det nya området på 
Berget vid Vimmersjön. Naturskönt med utsikt och 
bara 400m från badplatsen och 75m till elljusspår.
Se mer information och bilder på: www.hemnet.se
Övriga frågor eller annan visningstid ring:

Nybyggd villa 2007Nybyggd villa 2007 
i Nödinge vid Vimmersjöni Nödinge vid Vimmersjön

• Boyta 188,5 kvm,  biyta 19,5  kvm, 7 rum & kök
• Tomt 1076 kvm
• Adress:  Fagerhultsvägen 9
• Visas lör 12/5 kl.  14-15 och sön 13/5 kl. 15-16
• Utgångspris  2 750 000:-

Magnus Johansson 
0705-926572

Alkotten invigde kotte-
skogen med Ulmekotten

I KOTTESKOGEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

I torsdags var det invigning av Alkottens kotteskog. Förvän-
tansfulla barn framförde ”Idas sommarvisa” innan det blev 
dags att öppna dörren in till skogen.

Förskolebarnen på Alkotten 
fick hjälpa Ulmekotten att 
samla in skräp i naturen.

Vad är en invigningsfest 
utan tårta? Caroline gör sig 
beredd att ta första biten.

HÄLJERED. Av tradition 
är det alltid soligt och 
vackert väder när det 
arrangeras Vikingatida 
Marknad på Ale Viking-
agård.

Årets evenemang var 
inget undantag.

Besöksantalet över-
steg 1 500 personer, 
fördelat på de två 
marknadsdagarna.

Ale Vikingagård fortsätter 
att utvecklas som turistatt-
raktion. I samband med lör-
dagens öppnande av den vi-

kingatida marknaden invig-
des det nybyggda entréhuset 
under ledning av kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (s).

– En kombinerad recep-
tion och kafédel där det också 
går att köpa fina souvernirer, 
som anknyter till verksamhet 
som vi bedriver här. Persona-
len har arbetat hårt för att vi 
skulle bli färdiga i tid till årets 
marknad. De sista detaljer-
na blev klara på fredagskväl-
len, säger Thomas Sunds-
myr och Jörgen Johansson 
på Ale Vikingagård.

21 tält och över 200 viking-
ar mötte besökarna till årets 
marknad. Det kändes verkli-
gen som om man hade flyt-
tat sig 1 000 år tillbaka i tiden 
och arrangörerna hade all an-
ledning att vara nöjda.

– Vi har inte ambitionen 
att bli störst, men vi är måna 
om kvalitén, säger Jörgen Jo-
hansson.

Nytt med kampträning 
Ett nytt spektakulärt inslag 
var den kampträning som ett 
30-tal vikingar genomför-
de inom ett avspärrat skogs-
område. Detta tilldrog sig 
mångas nyfikenhet och för-

tjusning.
Årets Vikingatida Mark-

nad var den tredje i ord-
ningen, de första fyra åren 
hölls öppet hus. Det är ingen 
tvekan om att Ale har skaffat 
sig ett turistmål som attrahe-
rar en bred publik, såväl barn 
som vuxna.

– Nu har vi dessutom givits 
grönt ljus för att påbörja vårt 
nästa projekt, en gästabuds-
hall. Bygget hoppas vi ska 
kunna starta till hösten. Det 
är omöjligt att säga när gästa-
budshallen ska stå klar, men 
det kommer nog att ta minst 
fyra år, säger Jörgen Johans-
son.

Om du ska försöka sam-
manfatta marknadsdagarna?

– Jättebra! Vi har återigen 
fantastiskt tur med vädret och 
allting har fungerat till belå-
tenhet, avslutar Jörgen Jo-
hansson.

Peter ”Gråskägg” Serlei-
us, Malmö, tillverkade skor 
i läder.

Pär Hummerhielm från Älvängen i full färd med att grädda bröd.

Bengt Johansson, Skepplan-
da med sin egentillverkade 
svarv från vikingatiden.

Kampträningen som utspelade sig på årets vikingatida mark-
nad tilldrog sig många besökares intresse.

PÅ VIKINGAGÅRDEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se
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Vikingatida Marknad
– ett populärt helgnöje

Det var pompa och ståt i lör-
dagsförmiddag. Jarl Karlsson 

hade nöjet att hugga av det 
blågula bandet och förklara 

entréhuset för invigt. Samti-
digt startade årets upplaga av 
vikingamarknaden – en pu-
bliksuccé som vanligt.

Entréhuset började byggas 
i november förra året och blev 
klart lagom till invigning-
en. Huset inrymmer mindre 
kontor, butik och café. Här är 
det tänkt att turisterna och be-
sökarna ska inleda sitt besök 
på Ale vikingagård. Från huset 
ska en ny väg upp till bonings-
husen anläggas inom kort.

– Vi hoppas vara helt färdi-
ga efter Kristi Himmelfärds-
helgen, sedan ska vi vara redo 
för årets turistsäsong, säger 
Sundsmyr som också ser fram 
mot sensommaren.

– Ja, då blir det ytterliga-
re åtta föreställningar av Ale 
Teatersällskaps uppskattade 
vikingaspel, Äskas prövning. 
Ett ypperligt tillfälle för alla 
som inte han uppleva spelet 
förra året.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ 

Entréhuset med handgjord inredning invigt
HÄLJERED. Efter ett halvårs byggnation stod 
entréhuset till Ale Vikingagård redo att invigas av 
kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (s), i 
lördags.

Huset har kostat 3,7 miljoner kronor att bygga 
och blir en naturlig startplats på vägen till viking-
agården.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet och framför 
allt med den inredning som personalen har gjort 
för hand, säger Thomas Sundsmyr, verksamhets-
ansvarig.

Entréhuset är nu i full drift vid Ale vikingagård i Häljered, 
söder om Älvängen.


