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STARRKÄRR. Många kom för att möta 
våren i Prästalund i onsdags. 

En bädd av vitsippor välkomnade 
besökarna till hembygdsgården.

På programmet stod bland annat stav-
gång och poängpromenad .

”Möt våren med oss i Prästalund” var rubriken 
för det samarrangemang som Rådet för Hälsa och 
Trygghet, PRO, SPF, Ale kontakt- och stödverk-
samhet och Röda Korset stod bakom i Prästalund 
i onsdags. Responsen blev god och många kom 
för att insupa en stunds våratmosfär i den fagra 
miljön.

– Mycket bättre än så här kan det inte bli. Solen 
lyser från en klarblå himmel och vitsipporna blom-
mar för fullt, konstaterade Gittan Otter som fanns 
med i arrangörskommittén.

Gittan var för övrigt den som hade ordnat med 
tipspromenaden, som tog sin början bakom sock-
enmagasinet och som fortsatte på den vackra natur- 
och kulturstigen. Det finns få platser som kan anses 
vara mer idylliska så här års än just Prästalund.

Dagen till ära höll Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening öppet samtliga museibyggnader, 
som besökarna kunde strosa runt i. Många hade 
också tagit med sig kaffekorg att avnjuta i det fina 
vårvädret.

– Nu hoppas vi på lika fint väder när vi ska ”Häl-
sodag” i Furulundsparken den 21 maj, avslutar 
Birgitta Fredén i Rådet för Hälsa och Trygghet.

Våren hälsades väl-
kommen i Prästalund

I PRÄSTALUND
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Tipspromenaden gick på natur- och kultursti-
gen, som vid den här årstiden omges av vitsip-
por i massor.

Vad kan vara bättre än att avnjuta en fika i fagra 
Prästalund?

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
MOT NARKOTIKA

Knarket finns överallt och allas
ungar riskerar att fastna!

Det är onödigt!

Vi slåss
MOT DROGER och FÖR LIVET

Stöd FMN-Göteborg
Föräldraföreningen Mot Narkotika

Postgiro 484 73 33-1
Jourtelefon 031-12 89 01

v Utgångspris 1 425 000:-

v 5 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 98 kvm, biyta 55 kvm

v Tomt 607 kvm Plan trädgårdstomt

v Byggt 1967
v Adress: Fyrbyggarevägen 35

v Visas mån 5/5 17.30-18.30

Mycket fräsch 1-plansvilla med garage. Bra

ytterläge i området på plan tomt. Stort kök och

vardagsrum med uterum och pool. Helkaklat

badrum i fina färger. Mycket populärt område.

Barnvänligt med närhet till skola, dagis, kom-

munikationer och naturen. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1474

SKEPPLANDA

söndag 27 april

v Utgångspris 890 000:-

v 3 rok, varav 1-2 sovrum

v Boyta 40 kvm

v Tomt 771 kvm

v Byggt 1934
v Adress: Blockvägen 5

v Visas ons 7/5 17.00-18.00

Vi erbjuder ett mysigt äldre litet hus i södra Nol

med ett lugnt och fint läge. Huset ligger nära Ale

torg och det är cirka 23 km till Göteborg.

Vägbeskrivning: Från E45 tag av höger precis

efter Ale torg in på Norra Kilandavägen. Sväng

direkt vänster in på Nödingevägen. Kör cirka

1160 meter och sväng höger, därefter direkt

vänster in på Mellanvägen. Kör cirka 80 meter

och sväng därefter höger in på Blockvägen. Kör

till slutet av vägen och huset ligger då på höger

sida. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1560

NOL

v Utgångspris 1 375 000:-

v 7 rok, varav 4-5 sovrum

v Boyta 174 kvm

v Tomt 4 895 kvm

v Byggt 1876
v Adress: Skepplandavägen 6

v Visas ons 7/5 17.00-19.00

Tillfälle! En avstyckad gård med centralt läge

lämplig för mindre djurhållning och odling. Stora

utrymmen för förvaring. 1/2-plansvilla med delvis

källare. Stora utvecklings möjligheter. Bra kom-

munikationer till Göteborg. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1269

SKEPPLANDA

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Öppet hos Fastighetsbyrån
under Älvängens 

Vårmarknads kl 11-15
Missa inte vårt erbjudande!

Clown och ansiktsmålning för barnen.
Vi bjuder på kaffe o kaka. 

Vi vill gratulera följande vinnare som 
tävlade i vår monter på Alemässan

Birgitta Andersson, Daniel Larsson, 
Gittan, Fransson, Eva-Britt Hellblom, 

Patrick Magnusson, Lena Vihma, 
Malin Prytz, Gunilla Häggblad, 

Joel Costa


