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STARRKÄRR. I fredags 
kväll var det dukat till 
fest i Prästalund.

Styrelsen i Starrkärr-
Kilanda Hembygdsför-
ening firade invigningen 
av sockenmagasinet.

– Detta är en historisk 
dag för vår förening, 
konstaterade ordföran-
den Inga-Britt Karlbom.

Ett par hundra tusen kronor 
har Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening satsat på att 
först flytta och sedan rusta upp 
det gamla sockenmagasinet.

– Det är en satsning för 
framtiden och för dem som 
ska ta vid i föreningen när vi 
lägger av. Det känns fantas-
tiskt att vi nu förfogar över 
en varm föreningslokal, där vi 
dessutom har tillgång till rin-
nande vatten, säger Inga-Britt 
Karlbom.

Många arbetstimmar har 
lagts ned för att iordningstäl-
la det 200 år gamla sockenma-
gasinet.

– Sockenmagasinet låg först 
vid skolan och därefter vid den 
gamla fattiggården. Det fung-
erade som ett spannmålsma-
gasin, istället för pengar satte 
man in spannmål. Det var före-
ståndaren för ålderdomshem-
met som skötte stället, förkla-
rar Gerhard Andersson.

I mars 2000 flyttades det 
gamla fallfärdiga sockenma-
gasinet till Prästalund. Sakta 
men säkert har byggnaden rus-
tats upp, såväl utvändigt som 
invändigt.

– Detta var ett av de sista 
gamla husen i vårt hembygds-
område som var möjligt att ta 

vara på. Vi har bevarat exteri-
ören, en timmervägg inne och 
stockarna i taket. Väggarna har 
isolerats, nya fönster har satts 
in och en ny dörr, berättar Ger-
hard Andersson.

Arbetet har utförts med 
stor noggrannhet av snickar-
na, Sven Jonsson och Ingemar 
Fransson. Dessa två herrar 
hade också fått det hedervärda 
uppdraget att klippa det blågu-
la bandet och förklara lokalen 
för invigd.

– Att ha en samlingslokal 
där man trivs är jätteviktigt 
för alla föreningar. Tidigare 
har vi fått hålla möten och cirk-
lar i den lilla torpstugan, men 
nu öppnar sig helt nya möjlig-
heter. I den här lokalen kan 
vi också förvara böcker, foton 
och gamla tidningsurklipp som 
kräver en viss temperatur, säger 
Inga-Britt Karlbom.

Fredagskvällens invignings-
ceremoni avslutades med att de 
inbjudna gästerna, ett 30-tal 
personer, firade med landgång 
och tårta.

JONAS ANDERSSON

Högtidlig invigning av sockenmagasinet
– Hembygdsföreningen gläds åt sin nya föreningslokal 

Fredagen den 
16 november in-
vigdes det nyre-
noverade sock-
enmagasinet i 
Prästalund. Det 
blågula bandet 
klipptes av 
snickarna Ing-
emar Fransson 
och Sven Jons-
son.

Tårtkalas blev det när Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening 
firade invigningen av sin nya lokal, som erbjuder både värme 
och rinnande vatten. På bilden ses Ing-Britt Karlsson och 
Anita Silfversten.

Ordföranden i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening, 
Inga-Britt Karlbom, anser att 
renoveringen av det gamla 
sockenmagasinet är en in-
vestering för framtiden.

ALE. Nu har Ale kom-
muns kulturstipendia-
ter för 2007 utsetts! 
Juryn har haft ett 
digert arbete med att 
utse stipendiater bland 
många kvalificerade 
sökande och föreslagna.

Stipendierna kommer att 
delas ut vid Konsert i juletid 
med Lena Willemark och 
Nya Motettensemblen i Ale 
gymnasium söndagen den 2 
december kl. 18. 00

Årets stipendiater är:
Elisabeth Ehlersson som 

är utbildad bland annat vid 

Musikhögskolan i Göteborg 
och vid Staatliche Hochschule 
für Musik i Karlsruhe, Tysk-
land. Sedan 2003 är hon bosatt 
i Nol och arbetar som frilans-
sångerska inom klassisk musik 
huvudsakligen i sakrala verk 
och operauppsättningar, men 
även inom andra genrer såsom 
folkmusik/visa och jazz.

Elisabeth Ehlersson  till-
delas 15 000 kr i arbetsstipen-
dium för sånglektioner av pro-
fessor Kevin Smith.

Sabina Nilsson har en 
lång musikhögskoleutbildning 
bakom sig och tjänstgör som 
organist i Starrkärrs försam-

ling. Under sina tolv år i Ale 
kommun har hon gjort utom-
ordentliga insatser för musik-
livet. Hon leder flera körer 
för såväl barn som vuxna och 
har tagit initiativ till flera stora 
musiksatsningar.

Sabina Nilsson tilldelas        
4 000 kr i belöningsstipen-
dium för engagerat ledarskap i 
ortens kör och musikliv.

Bo Björklund har syste-
matiskt utforskat, dokumen-
terat och levandegjort Ale 
kommuns rika kulturarv. Hans 
engagemang har b l a resulterat 
i två böcker om Risveden, dess 
historia och utveckling. Han 

har också varit mycket aktiv 
vid tillkomsten av föreningen 
Bibliotekets vänner i norra 
Ale och i det sammanhanget 
bidragit till att väcka intresse 
för bibliotekens viktiga roll i 
samhället. I denna roll har han 
också bidragit till tillkomsten 
av många intressanta kultur-
program.

Bo Björklund tilldelas 4 000 
kr i belöningsstipendium för 
långvarigt och hängivet arbete 
med att levandegöra Alebyg-
dens kulturarv och utveckla 
dess framtid.

Ale kommun har utsett årets kulturstipendiater


