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Den 14 juni gick Sveriges 
antagligen första bakluck-
eloppis för växter och trä-
gårdsprylar av stapeln. Trots 
regntunga skyar, och skurar 
inte långt borta, höll sig 
vädret i schack hela dagen på 
Surte Idrottsplats.

Idén föddes under ett 
besök i Peter Korns trädgård 
i början av maj. Ett gäng som 
kallar sig Odlaklubben Väst 
har sedan hösten 2007 träffats 
för att gå på föreläsningar, 
arrangera krukväxtbytesdag, 
besöka trädgårdsevenemang 
och givetvis umgås med träd-

gårdsintresset som gemensam 
nämnare. Som hos många 
andra trädgårdsmänniskor är 
rabatter, växthus och altaner 
överfulla av plantor, antingen 
i krukor eller redan i jorden. 
Att dela med sig av överskot-
tet är något som många har 
gjort förut, men detta var 
första gången som det skedde 
mer eller mindre direkt ur 
bakluckan.

Först på plan var en bil full 
av pelargoner av alla de slag 
och sorter förevisade av två 
mycket insatta systrar. Sedan 
rullade bil efter bil in och 

radade upp sig. Ur en bil trol-
lades det fram så mycket som-
marblommor att man kunde 
undra om det fanns något 
hemligt utrymme någon-
stans. En försäljare dukade 
upp en behållare full av vin-
bergssnäckor som sökte nya 
hem, någon annan hade till-
verkat vackra växtstödspinnar 
i keramik och armeringsjärn. 
En av försäljarna hade tagit 
bussen och kom bärande på 
inte mindre än sex fulla kassar 
med växter, bland annat en 
stor Hosta i kruka. 

Mest av allt fanns det dock 
perenner till salu, mycket av 
årets sådd men även sådant 
som har grävts upp ur rabat-
ten för att ge plats åt nya 
bekantskaper. Här kunde 
man fynda vanliga och ovan-
liga, marktäckare, solitärer, 
klättrare och vattenväxter 
samt dessutom en hel del 
grönsaks- och kryddplantor. 

Några kunder hade läst 
om loppisen i lokaltidningen, 
andra bodde i närheten och 
hade sett skyltar och åter 
andra hade hört ryktet om det 
blomstrande evenemanget. 
Många såg till att komma 
riktigt tidigt för att inte missa 
något. För de med plats kvar 
i rabatten är en växtloppis 
det perfekta stället att öppna 
plånboken på, man får dub-
belt så mycket för halva priset 
jämfört med på plantskolan. 
Dessutom kan ofta försälja-
ren berätta en hel del om sina 

växter.
På det stora hela var alla 

nöjda med dagen och pla-
nerna för 2009 års bak-
luckeloppis har redan tagit 
form. Då kommer det att 
ske i samarbete med Träd-
gårdsälskarna i Ale som i är 
en liknande sammanslutning 
som Odlaklubben Väst och 
kanske även i samarbete med 
Surte Glasbruksmuseum där 
det har varit växtmarknader 
förut. 

Nästa års loppis kommer 
att hållas några veckor tidi-
gare på säsongen, 14 juni 
var lite i senaste laget men 
på grund av torkan så fanns 
det fortfarande mycket som 
inte hade kommit i jorden. 
Förhoppningsvis får vi nästa 
år utöver växter även se mer 
trädgårdskonst och produk-
ter tillverkade av den egna 
skörden. Eller varför inte 
gamla trädgårdsmöbler eller 
en bortglömd gräsklippare 
eller…

Ulrica Green

Succé för Surte Bakluckeloppis

Naturvårdsstiftelsen Ett 
klick för skogens insam-
ling till förmån för Verles 
gammelskog i Ale kommun 
är igång för fullt. Med lan-
seringen av en ny fräsch 
hemsida, samt med en unik 
körföreställning tillägnad 
skogen, hoppas stiftelsen 
kunna inspirera och enga-
gera människor att ge natu-
ren dess värden tillbaka.

I dagarna lanseras Ett 
klick för skogens nya hem-
sida. Förekomsten av den 
nya webshopen och skogs-
kartan utgör, förutom utse-
endet på sidan, de största 
nyheterna där. Dessa ele-
ment hoppas kunna bidra till 
en ökad insamling till förmån 
för Verles gammelskog.

Skogskartan är en interak-

tiv tjänst som möjliggör för 
alla hemsidebesökare att följa 
utvecklingen av insamlingen. 
Tjänsten utgörs av en över-
siktlig flygbild över området, 
som gradvis kommer att 
markeras allt eftersom Ett 
klick för skogens syfte verk-
ställs; att varenda hektar av 
Verles gammelskog – varje 
uråldrigt träd, varje mossbe-
klädd sten, varje skimrande 
skogssjö, varje levande 
varelse som är beroende av 
just denna plats för sin över-
levnad – är bevarad för all 
framtid.

I webshopen kan man 
köpa uråldriga träd, miljö-
vänliga pennor, musmattor 
och vykort.
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Ett klick för skogen – till 
förmån för Verles gammelskog
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NYGÅRD. Äventyrs-
lystna löparfantaster 
eller dumdristiga gal-
ningar?

Det beror nog på vem 
man frågar.

På tisdag står i alla 
fall kompisarna Lennart 
Bengtsson och Janne 
Krantz redo att springa 
de 29 milen mellan 
Hålanda och Sunne.

Hålandabon och tillika kyrk-
vaktmästaren i Ale-Skövde 
Lennart Bengtsson är ett 
bekant ansikte för många. 
Han är också en välkänd 
profil i maratonsammanhang. 
I våras avverkade han sitt 25:
e Stockholm Maraton och 
totalt har det blivit 117 mara-
tonlopp under karriären.

– Det är allt runtomkring 
som är så roligt. Man har 
träffat så otroligt många trev-
liga människor under årens 
lopp och det blir en särskild 
kamratskap, säger Len-
nart Bengtsson som är 66 år 
fyllda.

En månad yngre är kompi-
sen Janne Krantz från Västra 
Frölunda. De båda lärde 
känna varandra i början av 
90-talet och har hållit ihop 
sedan dess.

– Vi är båda Solvikingar 
och löpning är vårt gemen-
samma intresse, säger Janne 
som har 130 maratonlopp på 
sin meritlista.

Tillsammans har Lennart 
och Janne sprungit ett otal 

24-timmarslopp. Lennart 
kände dock att de behövde en 
ny utmaning.

– Det var på våren för två 
år sedan, när jag promene-
rade från hemmet i Hålanda 
till pappas hus i Västerlanda, 
som jag kom på idén att 
vi kunde gå från Hålanda 
till Sunne. Janne, som inte 
backar för något, hängde på 
direkt. I augusti samma år 
genomförde vi vandringen, 
säger Lennart och fortsätter:

– Nu tyckte vi att det var 
dags att löpa samma sträcka. 
Vid 12-tiden på tisdag ger vi 
oss av och räknar med att vara 
framme i Åmål onsdag efter-
middag. Vi springer nämli-
gen såväl dag- som nattetid. I 
Åmål lägger vi oss på vandrar-
hem och efter en dubbel fru-
kost startar vi löpningen igen 
och drar vidare till målet i 
Sunne. Väl framme i Sunne 
möter fruarna upp.

Hur har ni förberett er 
för detta äventyr?

– Vi har sprungit sex mil 
i veckan hela det här året. I 
helgen som gick cyklade vi 
dessutom Vätternrundan, så 
flåset ska det inte vara något 
fel på. Vi får passa på att göra 
sådana här roliga strapatser så 
länge vi är unga, säger Len-
nart.

Har ni lagt upp någon 
taktik inför sträckan 
Hålanda-Sunne?

– Vi ser det i etapper. Först 
ska vi ta oss till Dalbobron 
och därefter vidare till Åmål. 
Förhoppningsvis kan vi fort-

sätta dagen efter, men man 
vet aldrig. Vi har plåster och 
salvor med oss i fall det skulle 
hända någonting. Det gäller 
att vi stannar med jämna mel-
lanrum och ser om våra fötter, 
säger Janne Krantz.

Har ni något önskevä-
der?

– Regnet är vår värsta 

fiende eftersom man kan få 
problem med fötterna. Lite 
duggregn gör inget, men 
annars får det gärna vara som 
idag. Ingen tryckande hetta 
men ändå uppehållsväder, 
säger Lennart.

Ska vi gissa att ni har fler 
galna upptåg på gång efter 
det här?

– Jajamän! Vi har mer 
grejer som vi ska genomgöra, 
säger Lennart och ler hem-
lighetsfullt.

Löparfantaster som älskar utmaningar
– Lennart och Janne ska springa till Sunne

LYCKA TILL
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

På tisdag klockan 12 ger sig Janne Krantz och Lennart Bengtsson iväg på en löptur som heter 
duga. 29 mil ska avverkas när de ska ta sig från Hålanda till Sunne.

TÄLTMÖTEN
vid Risvedens Missionshus

27, 28, 29 juni kl 19.00

Marcus Olsson

4, 5, 6, 11, 12, 13 juli kl 19.00

Ingemar Helmner

Välkomna!
Arr: Risvedens Missionsförsamling, 

Betaniaförsamlingen, Anten


