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En blågulgul eldsjäl
Varför är det viktigt att 
fira Sveriges national-
dag?
– Jag tycker vi ska vara stolta 
över vårt Sverige och att fira 
vårt land hör till, det har jag 
ömmat för hela tiden. 

Vad är det bästa med att 
bo och leva i Sverige?
– Det är ett väldigt vackert 
land och det är tryggt att bo 
här. Det finns säkert mycket 
som kan göras bättre, men 
faktum är att vi generellt sätt 
har det väldigt bra i Sverige. 
En del påstår att vi svenskar 
inte är lika gemytliga som 
exempelvis våra grannar i 
Danmark, men jag vill hävda 
att det finns många glada 
svenskar också.

Om du fritt fick välja en 
talare till nationaldagsfi-
randet i Prästalund, vem 
skulle det vara?
– Då skulle jag vilja ha prin-
sessan Victoria på besök. 
Hon representerar Sverige 
på ett föredömligt vis med 
sitt sätt att vara. Prästalund 

hade nog inte räckt till om 
Victoria hade kommit efter-
som hon är så enormt popu-
lär.

Hur många år har natio-
naldagen firats i Prästa-
lund?
– Detta blir 28:e gången i 
ordningen. Vi bildade för-
eningen 1983 och har firat 
nationaldagen varje år sedan 
dess. Andemeningen från 
början var att arrangemanget 
skulle flytta runt bland de 
olika hembygdsföreningarna 
i Ale, men intresset var mini-
malt från övriga organisatio-
ner och därför blev det kvar 
i Prästalund. Det känns som 
den mest naturliga platsen 
att vara på.

Du är en riktig förenings-
människa. Hur många 
styrelser sitter du med i?
– Nu har jag trappat ner en 
del och förutom ordföran-
deskapet i Föreningen för 
Nationaldagens firande i 
Ale sitter jag med i styrelsen 
för Starrkärr-Kilanda Hem-

bygdsförening, Föreningen 
Bevara Repslagarbanan och 
Starrkärr-Kilanda Rödakors-
krets.

Vad ska du göra i 
sommar?
– Närmast ska jag och min 
hustru Siv bege oss till Nord-
kap i början av juli och sedan 
funderar vi på att åka med en 
bussresa till Paris.

Din favoritplats i Sve-
rige?
– Falkenberg. Siv är därifrån 
och vår äldsta dotter har en 
sommarvilla där nere. Det 
är en trevlig och idyllisk stad 
måste jag säga.

Bortsett från nationalda-
gen, vilken högtid på året 
uppskattar du mest?
– Jag tycker att julen är en fin 
familjehögtid. Några tycker 
att det är hysteri med alla jul-
klappar, men det är ju frivil-
ligt. Att få ha familjen samlad 
är det viktigaste för mig.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 
VECKANS 
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Namn: Hugo Wallberg.
Ålder: Fyller 87 i december.
Bor: Älvängen.
Yrke: Pensionär.
Stjärntecken: Skytt.
Aktuell: Som ordförande i 
Föreningen för Nationalda-
gens firande i Ale.
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NYHET!
TRYGGHETSPAKET. Vi kommer till ert hus och hälsar på lagom 
till 1-årsjubileumet* för en kostnadsfri översyn. Dessutom 
lämnar vi goda råd på vad du som kund bör tänka på för att 
underhålla ditt Älvsbyhus i framtiden. Allt för att det ska fortsätta 
vara i samma goda skick som på självaste infl yttningsdagen.  
Med oss kan du känna dig trygg! 

33 101 HUS ÄR REDAN LEVERERADE. Varma fakta är att 
de tillverkas inomhus i moduler, likt stora pusselbitar. Att vi 
garanterar infl yttningsdag, har marknadens lägsta pris och mer 
än 50 års erfarenhet kan ha med saken att göra.  Men vi vill inte 
skryta. Välkommen till Sveriges största småhustillverkare!

NYFIKEN? Beställ prislista och katalog dygnet runt på  
alvsbyhus.se eller 0929-162 00.


