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På parkeringen utanför, i 
och runt Glasbruksmuseet i 
Surte ser föreningen Bruks-

ongar och Oldaklubben Väst 
till att fylla med grönska. Här 
byts erfarenheter mellan ut-
ställare, plantor får nya ägare 
och lotteriringar vandrar 
runt. Ann-Marie Ahlgren, 
Bohus, har varit medlem i 
Svenska Pelargonsällskapet i 
många år och att ställa ut på 
Surtes trädgårdsmarknad är 
en självklarhet.

– Det är väldigt roligt att 
träffa likasinnade och när det 
gäller pelargoner så blir du 
aldrig fullärd. Idag tror jag 
det finns 10 000 olika pe-
largoner och det är lätt att 
skapa en egen som du kan ge 
ett eget namn, berättar Ann-

Marie för lokaltidningens ut-
sände och fortsätter:

– Här finns många som 
ställer ut pelargoner idag. 
Det är en av våra vanligaste 
krukväxter och nästan alla har 
en pelargon hemma.

Bruksongarna arrangera-
de också ett prisvärt lotteri 
till förmåna för Glasbruks-
museet. Konstnären Roland 
Angervik, som nyligen haft 
en utställning i museet till-
sammans med makan Lis-
berth, har skänkt ett verk, 
värderat till 14000 kronor, 
som nu lottas ut. Tavlan är 
skapad enligt Vedic Art-prin-
cipen, som främst är ett sätt 
att tänka och förmedla känsor 
till olika motiv. Lotteriför-
säljningen pågår ett tag till i 
Glasbruksmuseet.

Trädgårdsmarknad i full blomster

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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NOL. Nolskolans elever 
klarade utmaningen.

I onsdags avslutades 
projektet ”Nolskolan 
mot toppen – Högt i det 
blå”.

Totalt lyckades barnen 
vandra 12 326 kilometer 
vilket fick alla att jubla 
av glädje. 

Den 10 september påbör-
jades vandringsprojektet på 
Nolskolan. Initiativtagaren 
Ragne Bengtsson pre-
senterade en utmaning för 
eleverna som bestod i att de 
tillsammans skulle vandra 
11 407 kilometer, lika långt 
som Göran Kropp cyklade 
när han tog sig från Stock-
holm till Nepal. Slutdatumet 
för projektet sattes till 23 
maj, samma dag som Göran 
Kropp 1996 nådde toppen av 

Mount Everest.
– Killarna och tje-

jerna har verkligen 
legat i och gjort sitt 
yttersta för att nå 
målet. De har varit 
ute och promenerat 
i regn, blåst, snöovä-
der – ingenting har 
kunnat stoppa dem. 
Jag är imponerad, 
förklarade Ragne 
Bengtsson efter att 
ha förkunnat slut-
resultatet för lärare 
och elever i en nästan 
fullsatt gymnastiksal.

Mr Mountain (Fredrik 
Blomqvist) och Mr Bike 
(Martin Johansson) har 
varit Ragne Bengtssons stän-
diga följeslagare under pro-
jektets gång. Givetvis dök 
de upp under avslutningsce-
remonin, till Ragnes förtret 

men till elevernas stora lycka. 
Glädjen blev ännu större när 
det stod klart att bröderna 
skulle ordna med glass till 
samtliga barn för deras fan-
tastiska bedrift.

JONAS ANDERSSON

Nolskolan nådde toppen!Nolskolan nådde toppen!

Mr Mountain (Fredrik Blomqvist) 
och Mr Bike (Martin Johansson) dök 
plötsligt upp och hade mycket att 
berätta för Ragne Bengtsson och 
den samlade elevskaran.

Klarade målet! Nolskolans elever lyckades vandra 12 326 kilometer under perioden 10 sep-
tember till 23 maj.

6 juni - Pay & Jump
Ridskolans 

ungdomar har även 
utbytestävling mot 

Storås RK

10 juni
Familjedag

16 – 17 juni
Dressyrtävling

14 juni
Sommarens

dagläger startar

20 juni
Ridskolan slutar
för denna termin

29/6 – 1/7
3-dagars hopptävling 

för ponny upp till 
nationell nivå

6 – 8 juli
3-dagars hopptävling 

för häst upp till 
nationell nivå

13 augusti
Ridskolan

startar igen inför 
höstterminen
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Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND
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25 år har gått sedan Tobias Martinsson passerade mållin-

jen som den första segraren 
i Nolvarvets historia. Tiden 
har han glömt, men banans 
sträckning kan han lokalise-
ra ur minnesbanken.

– Jag minns på ett ungefär 
vart vi sprang. På den tiden 
höll jag på med löpning. Jag 
avverkade Göteborgsvarvet 
tillsammans med initiativta-
garen till Nolvarvet, Ragne 
Bengtsson, och dennes lä-
rarkollegor Hans och Börje, 

berättar Tobias när lokaltid-
ningen träffar honom på hans 
arbetsplats på Kungälvs Trä.

– Tänk vad åren går, att det 
redan har gått 25 år. 

I sin ungdom var Tobias 
Martinsson också aktiv fot-
bollsspelare i Nol IK. Dubb-
skorna ligger dock på hyllan 
sedan sex, sju år tillbaka. En 
högst tillfällig come back i 
höstas blev ödesdiger. I sam-
band med den årliga turne-

ringen Janne Heros Pokal 
förstörde Tobias korsbandet.

– Nu är det rehabträning 
som gäller innan jag kan börja 
springa och spela golf igen. 
Jag hade tänkt springa Gö-
teborgsvarvet även i år, men 
det får vänta till 2013, avslu-
tar Tobias Martinsson.

JONAS ANDERSSON

Nolvarvet – en klassiker som 25-årsjubilerar

Tobias Martinsson blev den 
förste att vinna Nolvarvet 
1987.

NOLVARVET
Premiär: 2 juni 1987.
Distans: 3 860 meter.
Deltagare: Numera elever i års-
kurs 3,4 och 5.
Banrekord: 15.07 (Bojan Ilic 2009).
Bästa tid flickor: 16.10 (Junette 
Svensson 1995).
Övrigt: Från och med läsåret 
2007/08 ingår Nolvarvet också 
som fjärde och sista delmoment i 
Nolklassikern.

vi säljer och tillverkar hus. 
massor av hus. mest i sverige.*
se mer på älvsbyhus.se

*

beställ prislista och katalog 
dygnet runt på alvsbyhus.se 
eller 0929-162 00

*enligt Byggfakta 2011

ÖPPET HUS ONSDAGAR: 14-18
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NOL. Tisdagen den 5 juni arrangeras Nolvarvet för 
25:e året i rad.

Den första att vinna varvet 1987 var Tobias 
Martinsson.

– Jag har bara svaga minnen från det loppet, 
skrattar Tobias.

SURTE. Det finns sällskap för det mesta här i 
livet.

För de med gröna fingrar är gemenskap en 
bärande faktor.

Svenska Pelargonsällskapet var flitigt represen-
terad när Trädgårdsmarknaden i Surte arrangera-
des i lördags.


