
SKEPPLANDA. 25 
bidrag skickades in till 
Skrivartävlingen.

En vann och två fick 
mottaga ett hedersom-
nämnande.

– Det har inte varit 
lätt, men någon måste 
vinna, sa juryns tales-
kvinna, Sigun Melander.

Bakom Skrivartävlingen stod 
Bibliotekets vänner i Norra 
Ale, Surte-Bohus biblioteks 
och kulturförening, Studie-
förbundet vuxenskolan samt 
biblioteken i Älvängen och 
Skepplanda. Juryn bestod av 
Sigun Melander, Sori Ro-
sendal och Per-Anders Klö-
versjö. Till vinnare utsågs 
Erik Lindqvist-Lundegard, 
vars berättelse "Ska det vara 
en Tom Collins före maten?" 
skildrar Nödinges historia 
från ett framtidsperspektiv.

– Vi kände oss engagera-
de i texten och det var här-
ligt att få ta del av en levande 
och kärleksfull beskrivning av 
Nödinge förr i tiden, från Säll-
bergs livs till Helges kiosk och 
den första pizzerian, motive-
rade Sigun Melander.

Hedersomnämnande fick 
också Sofia Lindblad och 
Sonia Erlandsson för sina be-
rättelser. Kvällen till ära bjöds 
åhörarna i Skepplanda biblio-
tek på storartad akustisk mu-

sikunderhållning av Viktor 
Larsson, Joakim Erlandsson 
och Mattias Salek som utgör 
halva bandet The Cloud. Ef-
teråt väntade snittar och cider. 
Festligt värre!
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Veckans största 
rosbukett 

till alla sponsorer för era 
bidrag till vårt lådlotteri på 

Älvängens Vårmarknad.
Ej uthämtade vinster:

Rosa Lott 76E
Gul Lott 62P
Orange Lott 33Z

Vinster kan hämtas hos 
Älvfoto

ALE LIONS

NOL. Intresset för träd-
gårdar är stort.

I kommunen finns ett 
sällskap kallat Träd-
gårdsälskare i Ale som 
utbyter kunskap och 
erfarenhet kring arbe-
tet i det gröna.

– Visst ska en träd-
gård vara vacker, men 
framför allt ska den 
vara personlig, säger 
kamratskapets samord-
nare, Barbro Wallenius.

Trädgårdsälskare i Ale är 
ingen traditionell förening 
med medlemsavgifter, stad-
gar och tunga styrelseposter. 
Det är istället ett glatt säll-
skap som träffas med jämna 
mellanrum för att utbyta er-
farenheter kring trädgårds-
arbete. Barbro Wallenius är 
numera kamratskapets sam-
ordnare och årets program 
är minst sagt digert. I ons-
dags kväll träffades tjugo 
gröna vänner hos Vuxensko-
lan i Älvängen. Pia Zvorc från 
Ale Bokhandel var det stora 
dragplåstret.

– Hon berättade och tip-
sade oss om bra trädgårdslit-
teratur. Otroligt givande och 
som grädde på moset gav hon 
alla oss i sällskapet en generös 
rabatt om vi vill köpa böcker-
na, berättar Barbro för lokal-

tidningen.
Det var som nämndes årets 

första event för Trädgårdsäls-
kare i Ale. Nu väntar mer.

– Vi kommer att besöka 
många fina trädgårdar under 
året. Traditionsenligt börjar 
vi hos paret Beiglers på Svar-
brödragatan i Kungälv. Här 
finns alltid mycket att se, sär-
skilt när det gäller Magnoli-
or i olika färger, säger Barbro 
och fortsätter:

– Vi fortsätter sedan på 
det temat och erbjuder en 
kurs om rosor hos Magnolia 
i Bredöl, Sollebrunn.

28 maj åker trädgårdsäls-
karna till Gullmarsfjordens 
plantskola.

– Här får vi en stor por-
tion inspiration. Det här är en 
resa som vi har gjort i många 
år och det är lika uppskattat 
varje gång, berättar Barbro.

Under juli månad tar säll-
skapet semester, men i augus-
ti är agendan full. Det blir 
bland annat en tjejresa till för 
kropp och själ till Dalsland.

– Tanken är att vi ska hämta 
kraft inför höstens arbete i 
trädgården. Vi har hyrt ett 
hus på Kroppefjälls vandrar-
hem och tänker samåka dit. 
Resan innehåller allt från 
trädgårdsbesök till möjli-
ga vandringar och SPA-be-
handlingar. Deltagarna kan 
välja själva, förklarar Barbro.

Det är som ni förstår resor, 
föresläsningar, besök i priva-
ta trädgårdar och studiebesök 
på handelsträdgårdar.

– Vi ser särskilt fram mot 
vår grillavslutning i Gun-
torp, men innan dess ska vi 
också hinna med en kväll 
hos Thunbergs i Skönninga-
red. Att visa upp vilka resur-
ser som finns på nära håll i 
Ale är en av våra grundidéer. 
I början var vi inte så många, 
men idag har vi en lista med 
55 namn och vi blir ständigt 
fler. Det är bara att höra av 
sig. 

Ett vanligt diskussionsäm-
ne i sällskapet har blivit hur 
de ovälkomna besöken av 
rådjur i trädgården ska för-
hindras.

– Vi har tvingats sätta upp 
ett staket hemma i Nol. Det 
är självklart drastiskt, men 
vi såg ingen annan utväg till 
slut. Rådjuren är ett allvar-
ligt hot och sprider bland 
annat Borelia och TBE. Ale 
kommun borde faktiskt ta ett 
större ansvar, anser Barbro 
Wallenius.

Hur som helst ser Träd-
gårdsälskare i Ale fram mot 
en ny givande tid tillsam-
mans.

Ett sällskap för Trädgårdsälskare i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Pia Zvorc från Ale Bokhandel gav Trädgårdsälskare i Ale en presentation av grön litteratur.

– Digert program för vänner med gröna fingrar
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Delägarna i 

Utby Skifteslag 
kallas härmed till extra sammanträde

Ons 18 maj kl 19
S E Järn, Göteborgsv 95 Älvängen

• Bordlagd fråga: Val av styrelse och suppleanter
• Fråga om skifteslagets avregistrering (upphörande)

MVH STYRELSEN

Festligt när skribenter 
premierades för sina verk

Bibliotekarie, Ann Franzén, läste upp vinnarbidraget "Ska 
det vara en Tom Collins före maten?" av Erika Lindqvist-
Lundegard.

Sigun Melander i juryn lämnade över priser till Erika Lind-
qvist-Lundegard, Sofia Lindblad och Sonia Erlandsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Delar av The Cloud.Delar av The Cloud.


