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Det är vår! Efter en lång 
vinter, med snö och kyla, 
inte i mannaminne har vi 
haft en sådan vinter, men 
tänk då på att ett manna-
minne är tre år, påstås det. 
Men nu har vi äntligen fått 
uppleva vårblommor och 
lövsprickningen. Och då vill 
man lämna tätorterna och 
komma ut i naturen.

Vad är då bättre än att 
komma till en av vår kom-
muns vackraste platser, 
Kilanda? Där blir det nu 
på Kristi himmelfärdsdag 
den traditionella Kilanda 
Marknad med öppen gård. 

Det är en tillställning som 
varje år drar stora folkskaror. 
Som tidigare är det Kilanda 
byalag, Kyrkan, RLF, Ryds 
IF samt Guntorps SMU som 
ansvarar för arrangemanget 

För er som är nyinflyt-
tade i vår kommun, eller 
aldrig har varit i Kilanda, 
kan vi nämna att det är en 
gammal kulturbygd. Inbäd-
dad i grönskan finns den 
gamla skolan bygd 1865, i 
ursprungligt skick. Kyrkan 
från 1100-talet, ett ”smycke” 
omsluten av den slingrande 
ån, även omtyckt som dop- 
och vigselkyrka. Vidare 

kvarnbyggnaden ursprung-
ligen från 1600-talet, nu 
renoverad av familjen Järkil. 
Dessutom Säteriet, ett större 
lantbruk, brukat av bröderna 
Borgström. 

I denna omgivning möter 
du hantverkare och konst-
närer i skolan och kvarnen, 
som ställer ut och försäljer 
sina alster, Röda Korset 
har en loppmarknad, alltid 
populär. I kyrkan blir det 
först gudstjänst och sedan 
visning av densamma under 
Bo Björklunds ledning, 
som följs av en gospelkon-
sert med Gospel.Kom under 

ledning av Åsa Gunnervik.
Under dagen blir det 

folkmusik av olika slag från 
kringvandrande musikgrup-
perna Fyrklövern och Kaf-
ferast med flera. 

Rida kan man göra, vid 
kvarnen för små, och vid 
Säteriet för större personer. 
På Säteriet får man gå in i 
den stora ladugården och 
bese alla mjölkkorna och 
kalvarna samt robotmjölk-
ningen, som brukar fascinera 
alla. På gården visas kött-
djur, kaniner får, höns med 
mera.

Du kan få pröva din skick-

lighet i en skyttesimulator. 
Det blir även flera serve-
ringar, bland annat av våfflor 
och tunnbröd bakad över 
öppen eld, kaffe, varm korv, 
glass, samt i år något nytt: 
kalvedans. Vad kan det vara? 
Kom och smaka!

Allt detta får Du för bara 
20 kronor i inträde, dess-
utom får alla under 16 år gå 
in gratis. Inte underligt att 
det brukar krylla av barn och 
barnvagnar. Vi ses eller hur?    

Marknadskommittén

Åter dags gör Kilanda Marknad – Öppen gård

Nästa torsdag, på Kristi 
himmelfärds dag, arrange-
ras traditionsenligt Kilanda 
marknad med öppen gård.

NÖDINGE. I förra 
veckan arrangerades 
skräpplockardagar i 
runtom i landet.

Bara i Västra Göta-
land deltog över 115 00 
personer.

Några av dem var 
eleverna i årskurs 2 på 
Nödingeskolan.

Stiftelsen Håll Sverige Rent 
står bakom de nationella 
skräpplockardagarna, som 
lockar fler och fler deltagare 
för varje år som går. I år var 
fler än 320 000 personer med 
för att manifestera mot ned-
skräpningen genom att vår-
städa Sverige.

– Skräpplockardagarna är 
vårt sätt att lyfta det utbred-
da engagemang mot skrä-
pet som finns i Sverige och 
det är roligt att se att allt fler 
kommuner också engagerar 
sig i manifestationen, säger 
Joakim Brodahl, kampanj-
ledare på Stiftelsen Håll Sve-
rige Rent.

Med de årliga skräpplock-
ardagarna vill Håll Sverige 
Rent sätta den ökade ned-
skräpningen och dess kon-
sekvenser i fokus och visa att 
individen kan åstadkomma 

förändring med en så enkel 
handling som att plocka 
skräp. Syftet är att på sikt 
förändra människors attity-
der och beteenden så att ned-
skräpningen minskar.

Alekuriren besökte elever-
na i klass 2S och N på Nö-
dingeskolan när de onsdags 
förmiddag vandrade runt 
med plocktänger och soppå-
sar för att plocka skräp.

– Vi har hittat jättemånga 
olika saker som slängts i na-
turen, alltifrån frigolit och 
metall till porslin och en 
massa snusdosor, säger Ebba 
och håller upp påsen.

– Vi vill hjälpa naturen! 
Det är inte bra att slänga 
saker i skogen, säger Johan-
na.

Nere vid bäcken upptäck-
tes en kundvagn och en mik-
rovågsugn. Dessa saker fick 
eleverna hjälp med att ta upp.

– Dessutom hittade vi lek-
saker som vi kan använda på 
rasterna, en frisbee och en 
spade, berättar Elin.

För att särskilt lyfta fram 
de kommuner där engage-
manget är störst utlyser Håll 
Sverige Rent tävlingen ”Årets 
kommun”. Belöningen utgår 
i form av ett vandringspris 
som delas ut i början av juni. 
Utmärkelsen har de senas-
te åren tilldelats Enköpings 
kommun.

Skräpplockare som håller naturen ren
– Nödingeskolans elever hittade mycket skräp
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Ebba, Johanna och Elin hittade en massa skräp i naturen.

Nödingeskolans elever i årskurs 2 deltog i de nationella skräpplockardagarna.

NÖDINGE. 35-årsju-
bileet blev precis så 
lyckat som arrangören 
hoppats.

1 025 vandrare note-
rades i Vättlefjällster-
rängen.

– Helt makalöst bra, 
strålar arrangemangs-
ansvarig Ove Karlsson.

För tre år sedan satte Ove 
Karlsson upp ett klart och 
tydligt mål för Vättlefjälls-
vandringen. När 35-årsjubi-
leet skulle infalla 2010 skulle 
1 000-vallen spräckas. Ore-
alistiskt ansåg några, men 
med offensiv marknadsföring 
under flera års tid har kurvan 
av antalet deltagare pekat sta-
digt uppåt.

– Det känns fantastiskt 
roligt att vi kunde nå vårt 
mål. Nu gäller det att arbeta 
vidare och locka ännu fler 
att gå Vättlefjällsvandringen 
framöver, säger Ove till lokal-
tidningen.

Vättlefjällsvandringen, 
som alltid äger rum första 
söndagen i maj, bjöd den 
här gången på bästa tänkba-
ra förutsättningar. Faktum är 
att det sällan regnar just den 
här söndagen.

– Senast det regnade var 
1998 och då kom det två mil-
limeter regn. På 35 år har det 
regnat 26 millimeter varav 20 
millimeter kom 1996, berät-
tar Ove.

Av de 1 025 vandrare som 
registrerades i söndags var det 
drygt 200 som gick KortVätt-
len (15 kilometer).

– Fyra deltagare fullföljde 
sin 35:e Vättlefjällsvandring 
i obruten följd sedan starten 
1976, avslutar Ove Karlsson.

Över 1 000 personer gick Vättlefjällsvandringen

När Vättlefjällsvandringen arrangerades för 35:e året i sön-
dags noterades 1 025 deltagare. Det har inte hänt sedan 1981.

Arrangemangsansvarig Ove 
Karlsson.

Vandringsvädret var det bästa tänkbara med sol och en lätt vind. 

Under vecka 17 deltog barn och personal på Båtsmans 
Förskola i Älvängen i de nationella skräpplockardagar-
na. Vi har plockat skräp både på vår utegård och i områ-
det runtomkring förskolan. Allt skräp har sedan sorterats 
så att vi kan lämna så mycket som möjligt till återvinning. 
Alla små miljöhjältar belönades med diplom och glass.

Båtsmans förskola är en miljöcertifierad förskola med 
Grön flagg genom organisationen Håll Sverige Rent.

Skräpplockardagar på 
Båtsmans Förskola
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