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ALVHEM. För tredje 
året i rad bjuder Ale 
Slöjdare in till julmark-
nad i Alvhem.

Premiär blir det dock 
för golfkrogens julbuffé.

– Det här är ett 
utmärkt sätt att locka 
folk till Kungsgården 
även vintertid, säger 
Lisbeth Karlberg i 
arrangörskommittén.

Ale Slöjdares två tidigare jul-
marknader har präglats av en 
hög mysfaktor med en ljuv-

lig doft av glögg och peppar-
kakor inne i den gamla maga-
sinsbyggnaden.

– Så blir det i år också. Vi 
kommer att bjuda på kaffe 
och glögg till besökarna. 
Sammanlagt blir vi tolv ut-
ställare som kommer att visa 
alltifrån trä till textil, berät-
tar Lisbeth.

– Vi vill vara tidigt ute, 
så att folk inte hinner trött-
na på denna typ av arrange-
mang. Lite mer vinterkänsla 
skulle emellertid inte skada, 
säger hon.

Utanför magasinet 
kommer Ale GK:s juniorspe-
lare att hålla grillen varm och 
servera korv och hamburga-
re. En nyhet är att golfrestau-
rangen håller öppet.

– Det är vi väldigt glada 
för. Förhoppningsvis kan 
vi locka hit familjer i ännu 
större utsträckning än tidi-
gare år, säger Lisbeth.

Sven Hallengren, som är 
ny krögare sedan i somras, 
kommer att erbjuda en buffé 
med sådant som hör julbor-
det till.

– Det blir traditionell 
julmat, förklarar Sven.

Beskriv din första tid 
som krögare i Alvhem?

– Jag trivs fantastiskt bra. 
Här är en underbar miljö, 
väldigt tyst och skönt. Hit-
tills har det varit vägarbetar-
na som jag har livnärt mig på. 
Det är trevliga och trogna 
gäster.

Dukat till julfest på Kungsgården

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Krögare Sven Hallengren och Lisbeth Karlberg från Ale Slöj-
dare ser fram emot helgens arrangemang på Kungsgården i 
Alvhem. Det blir julmarknad i den gamla magasinsbyggnaden 
och i restaurangen dukas julbuffén upp.

SKEPPLANDA. 2009 
bidrog insamlingsstif-
telsen Naturarvet till 
att Verle gammelskog i 
Risveden räddades från 
att avverkas. 

Nu har man valt ut 
ännu ett skogsområde 
i Ale som man anser 
viktigt att bevara, näm-
ligen Iglekärr utanför 
Skepplanda.
Ett klick för skogen. Så heter 
projektet som ska göra det 

möjligt för Naturarvet att 
köpa Iglekärr gammelskog och 
kunna garantera att den är för 
evigt skyddad.

På projektets hemsida kan 
vem som helst gå in och lämna 
en gåva helt gratis genom att 
klicka på en knapp. Tack vare 
företag som sponsrar går en 
liten summa för varje klick till 
insamlingen. I gengäld får före-
tagen sin logga visad på hemsi-
dan. Den här typen av insam-
ling är helt unik för Sverige. 
Det menar Yrsa Sturesdotter 

som är verksamhetsledare på 
Naturarvet, som har sin verk-
samhet i Stockholm.

– Iglekärr har höga bio-
logiska naturvärden som är 
viktiga att ta vara på. Ägarna 
vill sälja skogen till oss och nu 
har vi två år på oss att samla in 
pengarna. Vi har snart fått ihop 
till handpeningen och kontrak-
tet kommer att skrivas i början 
på nästa år.

Stiftelsen har ett nära sam-
arbete med Naturskyddsfören-
ingen i Ale, som var de som tip-
sade om skogsområdet utanför 
Skepplanda. Leif Danielsson, 
ledamot i styrelsen, är en av de 
drivande i frågan. 

– Det är en av få kvarvarande 
opåverkade gammelskogarna i 
Sverige, som dessutom gränsar 
till naturreservatet Ekliden i 
Risveden. Det bevarade områ-
det hade i så fall blivit dubbelt 
så stort. I skogen finns många 
utrotningshotade arter som är 
viktiga att skydda, inte minst 
för oss människor. Man ska 
kunna uppleva riktig skog och 
inte bara planterade träd.

Föreningen samarbetar även 
med Alingsås och Lerum för att 
komplettera en del områden 
i Risveden. Fortfarande finns 
det ett par rester kvar som ännu 
inte är skyddade. 

Genom Naturarvet och Ett 
klick för skogen har ytterli-
gare en insamling startats på 
internet som enbart riktar sig 
till Ale. Upplägget är liknande 
men skillnaden är att man här 
skickar ett sms och på så sätt 
bidra med pengar.

Hittills har man lyckats 
rädda två gammelskogar: Verle 
gammelskog i Risveden och 
Årrenjarkas gammelskog, tio 
mil väster om Jokkmokk. 

JOHANNA ROOS

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

– Marknad och buffé i Alvhem

– Andra gången man väljer en gammelskog i Ale
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