
NÖDINGE. Naturskydds-
föreningen firar 100 år 
2009.

Det uppmärksamma-
des av lokalföreningen i 
Ale gymnasium.

Miljödebattören, 
Stefan Edman, pre-
senterade sin bok om 
Kosterhavet – Sveriges 
första nationalpark 
under ytan.

Naturskyddsföreningen i Sve-
rige har gemensamt över 180 
000 medlemmar. 500 av dem 
har sitt säte i Ale, där Natur-
skyddsföreningen har verkat 
sedan 1982. En av trotjänar-
na, Pelle Dahlberg, hälsa-
de publiken välkommen med 
en kort historiebeskrivning 
av Naturskyddsföreningens 
arbete i Ale kommun.

– Vid flera tillfällen har vi 
aktivt verkat för att skydda na-
turskog i Risveden, nu senast 
Verleskogen. Vi hade en be-
tydande roll i protesterna mot 
att anlägga en soptipp i Ki-
landa, berättade Pelle Dahl-
berg.

Föreningen arrangerar 
vandringar och bildvisning-
ar. Den första utflykten ägde 
rum 12 september 1982 och 
gick till Tjurholmen i Göta 
älv utanför Älvängen. Idag 
sköter Naturskyddsförening-
en om Rannebergsstigen och 
planerar också ett fågeltorn i 
södra Grosjön.

Kvällens huvudnummer 
var självfallet miljödebattö-
ren och miljökämpen, Stefan 
Edman, som nyligen har 
släppt sin bok "Kosterhavet 
– Sveriges första national-
park under ytan".

– Jag har nog aldrig haft så 
roligt som när jag skrev den 
här boken. Jag har fått sam-
arbeta med så många spän-
nande människor och som ni 
snart kommer att få se – fan-
tastiskt professionella foto-
grafer, sa Stefan Edman in-
ledningsvis.

Arbetet med boken har 
skett på uppdrag av Natur-
vårdsverket. Bakgrunden är 
beslutet att göra området runt 
Kosteröarna till Sveriges och 
Europas första marina na-

tionalpark. Syftet med Kos-
terhavets nationalpark är att 
bevara ett särpräglat och art-
rikt havs- och skärgårdsom-
råde samt angränsande land-
områden i väsentligen oför-
ändrat skick. I arbetet med 
att dokumentera naturvärde-
na och de sociala aspekterna 
fyller Stefan Edmans bok en 
viktig roll.

Den 9 september invigde 
kungen Kosterhavets natio-
nalpark. Att initiativet är rik-
tigt och viktigt kunde Stefan 
Edman bevisa för åhörarna i 
Ale gymnasium. Han berätta-
de också att han själv fått upp 
ögonen för nya saker.

– Jag visste till exempel inte 
att krabban kunde vandra upp 
till åtta mil, 1 km om dagen, 
under säsongen. Det har 
också fascinerat mig att det 
finns 6000 arter på land och 
6000 i havet. Det är ett otro-
ligt naturliv och självklart väl-
digt värdefullt.
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Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 825 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 120 kvm
Tomt 264 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1973
Adress: Börsagårdsvägen 49
Visas tor 8/10 17.30-18.15

I populära Börsagården finner du denna trevliga 1 1/2-plansvilla med förråd och garage i länga. Bra
planlösning med 4 sovrum i huset. Populärt område med närhet till Ale Torg, dagis, skolor och
kommunikationer. Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2118.

BNödinge

Utgångspris 440 000:-
Boyta 57 kvm

Avgift 2.422:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv
Adress: Göteborgsvägen 70 B

Här har vi en trevlig välplanerad lägenhet, på 2 rum och kök med balkong. Mitt i centrala trivsamma
Surte. Låg månadsavgift och bra förening. Nära service kommunikationer och endast ca. 10 minuter till
Göteborg. Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1571.

B 2:a Surte

Utgångspris 695 000:-
Boyta 78 kvm
Avgift 3.919:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

Adress: Byvägen 19 D
Visas tor 8/10 17.15-18.00

Trevlig 3:a på andra våningen med områdets bästa läge! Balkong med strålande utsikt i västerläge.
Fräsch och renoverad med nya rostfria maskiner i köket. Nära affärer och kommunikationer. Bokade
visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2176.

B 3:a Bohus

Utgångspris 395 000:-
Boyta 44,5 kvm

Avgift 2.391:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv
Adress: Alkalievägen 17 A

Ljus, fräsch och välplanerad 1:a med balkong i trivsamma Bohus! Låg månadsavgift och stabil förening.
Nära till både Kungälv och Göteborg. Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid.
Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50, 0708-44 63 12. Webbnr: 5410-2159.

B 1:a Bohus
LÖDÖSE. Rosa lördag i 
Lödöse blev en succé. Trots 
regn och rusk var det 100 
personer som gick tipspro-
menad.

– Vi är jättenöjda. Besökar-
na var dessutom generösa och 
köpte många lotter. I försam-
lingshemmet såldes det fika 
som aldrig tidigare, säger 
Lars Hansson i Lödöse Ny-
gårds Intresseförening som 
stod bakom arrangemanget.

Totalt gav Rosa lördag ett 
överskott på drygt 30 000 
kronor, pengar som kommer 
att tillfalla Cancerfonden.

– Det blir definitivt en 
fortsättning nästa år, säger 
Lars Hansson.

JONAS ANDERSSON

Lyckad 
lördag i 
Lödöse

Naturskyddsföreningen 100 år
– Det firades med miljödebattören Stefan Edman

Fantastiska bilder visade Stefan Edman prov på när han berättade om sin 
nysläppta bok "Kosterhavet – Sveriges första nationalpark under ytan".
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