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HÅLANDA. Natur och 
kultur stod i fokus på 
ortsutvecklingsmötet i 
Hålanda.

Pelle Dahlberg visade 
vackra bilder från 
Verleskogen, Johan 
Dahlbäck informerade 
om vad som händer på 
Mauritzberg och repre-
sentanter från Hålanda 
förskola berättade om 
dess verksamhet.

De riktigt brännheta 
diskussionerna uteblev 
dock och några förslag 
på kommande sam-
talsärenden hade inte 
deltagarna.

Det blev ett annorlunda orts-
utvecklingsmöte i Hålanda. 
Tisdagskvällen ägnades åt att 
profilera några av de verk-
samheter och sevärdheter 
som finns på orten. På agen-
dan fanns ingen fråga som 
vållade debatt i bygdegården. 
Det enda som ifrågasattes 
var kollektivtrafiken, men 
här hade mötesordförande 
Christer Damm klara 
besked.

– Det blir ingen änd-
ring i nuvarande tidtabell 
har Stefan Kraft på Väst-
trafik låtit hälsa, förklarade 
Damm.

Marie-Louise Nilsson, 
ordförande i Hålanda koope-
rativa förskola, och Martin 
Karlsson, från informations-
gruppen, delgav försam-
lingen de positiva vindar som 
verksamheten känner av.

– Det går väldigt bra. Vi 
var lite oroliga i våras när 
många barn skulle börja 
skolan till hösten, men det 
har kommit nya. Som fallet 
är nu har vi faktiskt kö, sade 
Marie-Louise och tillade:

– Vi har plats för 26 barn, 
lokalen är inte anpassad 
för fler. Barnen som ingår 
i verksamheten kommer 
från Hålanda, Slittorp och 
Alvhem.

Johan Dahlbäck var näst 
på tur att informera om 
vad som händer hemma på 
gården Mauritzberg.

– Vi har etablerat oss som 
förening och arrangerar 

diverse kulturaktiviteter. Två 
av tre konserter har hållits i 
kvarnen. Senast var det Göte-
borgs kammarkör som gäs-
tade oss. Nästa evenemang 
äger rum den 7 november då 
jazzpianisten Harald Svens-
son  kommer på besök. Då är 
ni hjärtligt välkomna.

Flöjtmakare
Johan Dahlbäck berättade 
också om sin nischade sys-
selsättning, den som flöjtma-
kare.

– Vi är väldigt få i världen 
som håller på med just detta. 

Innan kaffestunden blev 
det en njutningsfull bildvis-
ning av och med naturvän-
nen Pelle Dahlberg. Han 
visade fantastiska fotografier 
från Verleskogen, det område 
som nu blivit reservat och 
som kommer att administre-
ras av Västkuststiftelsen.

– Jag vill samtidigt passa på 
att tacka skogens förra ägare, 

Arne och Inglis Augustsson, 
som bevarat skogen i många 
år.

Bildvisningen illustrerade 
det rika fågelliv som finns i 
området. Spillkråka, hack-
spett, sparvuggla, strömstare 
och hökuggla var några av de 
arter som mötesdeltagarna 
fick stifta bekantskap med.

– Det här skogsområdet 
är en pärla. Jag besökte Verle 
första gången 1959 och har 
återkommit regelbundet 
sedan dess. Det är en lätt-
tillgänglig skog, luckig och 
gläntig, förklarade Dahl-
berg.

Officiell invigning av 
Verle Gammelskog kommer 
att ske till våren, då det även 
utlovas guidade turer.
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Välkommen till Bergendahls Längta

- Den smakfyllda butiken

Kunglig tryffel från Andrén
Gör din själ gudomligt len

Kaffe teer & praliner
Bergendahls - där solen skiner

Delikatesser från Gränna Knäcke

Handla varor 
för mer än 100 kr så 

KLIPP UR & TA MED!
Erbjudandet gäller 21-31 okt 

och en gång per hushåll.
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Hos Bergendahls Blommor
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Jag har ett stort och gediget intresse av hus/villor. Jag har själv byggt vårt egna och varit delaktig i fl era renoveringar.
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Jimmy Persson
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Tips från experterna

VÄLKOMMEN IN TILL NÅGOT AV VÅRA KONTOR! 
ALE: ALE TORG 14, TEL 0303-360 360
KUNGÄLV: VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50

Tre exempel på vad vi är ensamma 
om att erbjuda
1. Vår lösning m2-garanterat ger extra trygghet för dig som 
 ska köpa ny bostad.
2.  Ett eget utbildningsprogram som ger samtliga m2-
 mäklare samma breda kunskap. Allt för en tryggare affär.
3. Utprovade värderingsmetoder som tillämpas parallellt 
 för att hitta rätt prisnivå.


