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STARRKÄRR. Den 
svenska nationaldagen 
har firats i Prästalund 
sedan 1983.

I år kom dock något 
färre besökare än vad 
som brukar vara fallet.

– Jag har ingen rik-
tigt bra förklaring till 
varför det blev så, ty 
väderleken kunde ingen 
klaga på, sade Hugo 
Wallberg, ordförande i 
Föreningen Nationalda-
gens firande i Ale.

Inget regn, ingen stekande 
sol utan snarare perfekta för-
hållanden rådde när national-
dagen firades på traditionsen-
ligt vis i Prästalund. Ändå var 
det färre än vanligt som vand-
rade i fanborgen från Starr-
kärrs kyrka på lördagsefter-
middagen och det var också 

färre besökare som välkom-
nade tåget inne på hembygds-
området.

Hur som helst blev det 
en trivsam tillställning som 
följde sedvanligt mönster. 
Efter att den svenska flaggan 
hissats blev det högtidstal av 
kyrkoherde Björn Nilsson. 

Med anledning av EU-valet 
betonade han vikten av att ut-
nyttja sin rösträtt och fram-
höll värdet av den demokra-
tiska rättighet som invånarna 
har i Sverige. I övrigt valde 
Björn Nilsson att fokusera på 
betydelsen av gemenskap.

– Tillsammans är vi lite 

starkare än var och en för sig, 
var det budskap som kom att 
karaktärisera kyrkoherdens 
tal.

En fana utdelades i år och 
den erhölls av Surte Swing-
ers, som för övrigt bjöd på 

squaredansuppvisning. Pro-
grammet innehöll också mu-
sikunderhållning med blåsor-
kestern Larmet, Fyrklövern 
och Kära Nå´n-kören.

JONAS ANDERSSON

Fanborgen på väg mot Prästalunds hembygdsgård.

Kära Nå´n-kören bjöd på storartad musikunderhållning.

Kyrkoherde Björn Nilsson 
höll årets högtidstal.
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Starrkärr/Sannum - Ängarna
Tomt om 9831 kvm lantligt belägen men med närhet till Älvängen och Alafors. Har 
du alltid drömt om att bygga eget och vill du bo lantligt med lite extra utrymme? 
– Då är denna tomten något för dig. Här får man bygga bostadshus, garage och 
stall. Bostadshuset på den övre delen av tomten och garage, stall på den nedre. 

Pris 550.000:-/hbj.
Mäklare: Birgitta Ström 0303-74 66 90, 0705-21 85 80

UNDERBARA

VYER

Exklusivt och modernt - Hisingen 
Hörnlägenhet i St Jörgens Allé. Lyxigt kök i ek med svarta granitbänkskivor. Vitvaror i borstad 
aluminium. Underbar uteplats i parkliknande miljö. Vad kan man mer begära? Måste ses! BV/7, 
3 rum om 83 kvm. Avg. 5.088:- 

Pris 1.355.000:-/hbj.• Visas: Bokade visningar 9/6 och 11/6.
Mäklare: Birgitta Ström 0303-74 66 90, 0705- 21 85 80

Klara, färdiga, bygg!
I centrala Alafors ligger denna tomt 
om ca 800kvm med närhet till det 
mesta. Högt läge med vy över 
ängar och härlig kvällssol. Här fi nns 
möjlighet för den som vill bygga 
och förverkliga sin dröm. 

Pris 550.000:-/hbj.
Mäklare: Fredrik Hellberg 
0303-74 66 90, 0702-33 32 33

Bo bekvämt i ett plan
Fräscht modulenthus om 132 kvm. Byggt 
1991. Trädgårds och naturtomt om 6985 kvm. 
Solig altan i etage om ca 40 kvm. Fastigheten 
är vackert lantligt belägen med ca. 10 min. till 
Älvängen, 40 min. till Gbg.

Pris 1.950.000:-/Hbj
Mäklare Hans Götestam
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

SKEPPLANDA

ALAFORS

Traditionsenligt nationaldagsfirande

I onsdags släppte Ale gymnasium ut 274 glada och förväntansfulla studenter. Efter en nykter och känslosam studentlunch väntade det stora firande som började med rolig hemfärd – och 
förstås – champagne! Det bubblades, skålades och häcklades mer än någonsin. Många drev med varandra och skojade även om framtiden. "Idag redlös – imorgon arbetslös".

Studenter med finess!Studenter med finess!

– Men färre besökare än vanligt i Prästalund


