
Att det finns ett militärhis-
toriskt museum i Skepplan-

da är det lång ifrån alla som 
känner till. Museet är beläget 

nedanför kullen där Åkespar-
kens dansbana låg en gång i 
tiden.

– Vi är faktiskt unika och 
driver det enda civila militär-
museet i landet, säger Gunnar 
Ringholm.

Ganska mycket folk hade 
tagit sig till museet i lördags 
för att botanisera bland de 

militära föremålen, alltifrån 
gamla uniformer, vapen och 
diverse andra historiska ting.

– Museets dag kom till 
därför att vi hade hamburgare 
kvar efter att vi varit på ett ar-
rangemang på Anten i Gräfs-
näs. Där sålde vi rälsburga-
re, men idag hade vi ändrat 
namn till krutburgare, avslu-
tar Gunnar Ringholm.
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Det är vi som säljer bostäder i ditt område.

Hans GötestamBirgitta Ström Fredrik Hellberg

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

SKEPPLANDA PRÄSTGÅRD
Stor herrgårdsliknande byggnad med pampig uppfart till stor gårdsplan.

Det fi nns tre byggnader på fastigheten. Förutom huvudbyggnaden fi nns ett
stort annex samt en gammal drängstuga. Byggnaden består av totalt 16 rum och 
kök och är en byggnad som lämpar sig för representation, kursverksamhet eller 
härligt boende för stor familj. Annexet innehåller garage,bakstuga, förråd samt 
samlingssal.Stor parkliknande trädgård. Pris 3.750.000:- eller högstbjudande.

Visas 21/9 boka visningstid.
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

Representativt med anor

ALAFORS
Med ett av de bästa läge i Alafors ligger denna trevliga villan. Huset

präglas av en äldre charm med många rum för familjen. Den som har ”gröna
fi ngrar” har möjligheten att förverkliga sin dröm på den vackra tomten

med uppvuxna frukträd samt ett litet växthus. 133 kvm. 
Pris 1.790.000:- eller högstbjudande. Visas 20/9 boka visningstid.

Axelssons Fastighetsbyrå 0303-746690  Mobil: 0702-333233

Rymligt med attraktivt läge

Golfklubben som har allt
Ale Golfklubb

För ytterligare information  ring 0303-33 64 40
www.alegk.com

Spela fritt 
resten av 

året!
(Gäller vid ansökan om medlemskap för 2009)

Kanondag när militärmuseet bjöd in till öppet hus
– Arrangören sparade inte på krutet

Luftgevärsskyttet var en uppskattad aktivitet. Urban ställ-
de in siktet väl.

Arrangören stod giv akt och välkomnade besökarna till mu-
seets dag.

På landets enda civila militärmuseum finns många gamla 
uniformer att kika på.

BAKOM GLUGGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Dagen till ära serverades det 
krutburgare – vad annars?

SKEPPLANDA. Prick klockan elva avlossades kano-
nen som förkunnande att museets dag var invigd.

Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening höll 
öppet hus och demonstrerade sin vagnpark.

– Vi tar tillfället i akt att visa upp vår kultur-
skatt, säger föreningens ordförande Gunnar Ring-
holm.

Handikapprådet i Ale 
byter namn till Rådet för 
funktionshinderfrågor.

Skälet är att social-
styrelsens terminologi-
råd har avviserat att be-
greppet handikapp bör 
undvikas. Socialstyrelsen 
menar att det kan upple-
vas som utmärkande. 

Rådets funktion har 
inte förändrats, utan 
syftet är även fortsätt-
ningsvis att verka för 
att funktionshinderfrå-
gor beaktas i den kom-
munala verksamheten 
och planeringen. Rådet 
är också remissorgon 
i frågor som rör funk-
tionshindrade.
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Handikapp-
rådet byter 
namn

astmaoallergiforbundet.se

Är du 
allergisk 
mot
pälsdjur?

Bli
medlem
du också


