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Susanne Svantesson, Sara Svensson och Helene Eklund

Nordea, Ale Torg 12
0771-224488
nordea.se

Välkommen på visning 
hos Nordea Ale Torg 12!
Vi har fått förmånen att visa några av Elisabeth Falks vackra fotografi er hos 
oss på Nordea fram till och med fredagen den 15 juni och bjuder in dig för 
en titt.

Letar du efter hus eller lägenhet? Då är det klokt att prata med oss innan 
du går på visningar. På så sätt vet du hur mycket du kan låna och fi nansie-
ringen är klar den dag du fi nner drömbostaden. Vi skräddarsyr lånen efter 
din situation och dina behov.
Kom in till oss eller ring och boka tid för rådgivning.

Varmt välkommen!

STARRKÄRR. – Det bästa 
nationaldagsfirandet i 
Prästalund någonsin.

Det ansåg Hugo 
Wallberg, ordförande i 
Föreningen för National-
dagens firande i Ale, och 
åsyftade såväl vädret 
som den rekordstora 
publiktillströmningen.

Närmare 400 per-
soner hade kommit till 
Starrkärr för att ta del 
av den 25-åriga tradi-
tionen.

Fagra Prästalund visade sig från 
sin bästa sida och temperaturen 
påminde om självaste högsom-
maren. Förutsättningarna var 
således optimala när national-
dagen skulle firas för 25:e året 
vid hembygdsgården.

– Förra året sken också solen, 
även om det inte var riktigt 
lika varmt som idag. För två år 
sedan var det regn och dessut-
om oerhört kallt. Bättre väder 
än så här kan man dock inte 
önska sig, konstaterade Hugo 
Wallberg som sken ikapp med 
junisolen.

Publikmässigt blev det också 
en succé. Arrangören räknade 
in närmare 400 personer, vilket 
är rekord.

– När vi hade firandet på 
kvällstid var vi glada om det 
kom 150 personer. På senare 
år, när nationaldagen har blivit 
helgdag, har det kommit be-
tydligt mer besökare. Vi gör 
allt för att bevara denna stolta 
tradition i vår kommun, säger 
Hugo Wallberg.

Efter att fanborgen forme-
rats och flaggan hissats fick 
åhörarna lyssna till ett tal av 
förra årets kulturpristagare i 
Ale kommun, Johan Dahlbäck 
från Hålanda.

– Det borde vara obliga-
toriskt med vackert väder när 
man firar skolavslutning och 
vår nationaldag. Jag måste er-
känna att jag blev lite nervös i 
början av veckan och undrade 
verkligen om solskenet skulle 
kunna hålla i sig, sade Johan 
Dahlbäck som hyllade natio-
naldagsfirandet i Prästalund.

– Traditioner är bra och jag 
är verkligen stolt över att få stå 
här idag och ta del av denna 
vackra dag.

Fanor tilldelades i år repre-
sentanter från Blåsorkestern 
Larmet, Lerum-Surte Symp-
honic Band och Guntorps 
SMU.

För den musikaliska under-
hållningen stod Ale Alliansor-
kester, Ensemble från Mauritz-
berg, Kafferast med Starrkärrs 
folkdanslag samt Fyrklövern.

I PRÄSTALUND
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

SVERIGES NATIONALDAG
Sveriges nationaldag firas den 6 
juni till åminnelse av dels Gustav 
Vasas kröning till Sveriges konung 
den 6 juni 1523, vilket räknas som 
det svenska rikets grundande, dels 
av antagandet av 1809 års reger-
ingsform. 
Den 6 juni blev officiell nationaldag 
enligt ett beslut 1983. Tidigare fira-
des dagen som Svenska flaggans dag 
alltsedan 1916. Den dagen vajar den 
svenska flaggan över hela vårt land, 
och är det solsken är det en vacker 
syn med alla blågula flaggor i den 
ljusa försommargrönskan. Blå som 
himlen och gul som solen.
Riksdagen har beslutat att natio-
naldagen, den 6 juni, från och med år 
2005 ska vara allmän helgdag. 
Frågan om nationaldagen som 

allmän helgdag utreddes under 
2003-2004 av Anita Gradin. I maj 
2004 överlämnade hon sitt betän-
kande ”Nationaldagen - ny helg-
dag”. Hon föreslog där att den 6 juni 
skulle göras till allmän helgdag och 
att annandag pingst samtidigt skulle 
avskaffas som helgdag. Utredningen 
konstaterade att det skulle bli alltför 
dyrt för samhället att inrätta ytter-
ligare en helgdag utan att ta bort en 
av de befintliga helgdagarna.
Regeringen lämnade under hösten 
2004 en proposition till riksdagen 
enligt utredningens förslag. Den 1 
december biföll riksdagen reger-
ingens proposition, och beslutade 
samtidigt att annandag pingst inte 
längre ska vara en allmän helgdag.

Tre fanor delades ut i samband med nationaldagsfiran-
det i Prästalund. Från vänster Kent Carlsson, Blåsorkestern 
Larmet, Susanne Strömberg och Svante Karlsson, Lerum-
Surte Symphonic Band, samt Therese Modig, Guntorps SMU.

Erik Karlsson hade passande 
nog tagit på sig den blågula 
dräkten för att först fira na-
tionaldagen i Prästalund och 
sedan heja fram det svenska 
fotbollslandslaget till seger 
mot Island.

Ordföranden i Föreningen för 
Nationaldagens firande i Ale, 
Hugo Wallberg, var mycket 
nöjd med uppslutning och det 
vackra sommarvädret.

Fanborgen på sin väg från Starrkärrs kyrka till 
Prästalunds hembygdsgård.

Somrig folkfest ppå Svenska flaggans dag

Årets högtidstal hölls av Årets högtidstal hölls av 
Johan Dahlbäck.Johan Dahlbäck.

En veckas
sommarrea!
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