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STARRKÄRR. Två 
inbrott på lika många 
dygn.

Uppgivenheten är 
påtaglig hos medlem-
marna i Starrkärr-
Kilanda Hembygdsför-
ening.

– Man tappar lusten, 
säger styrelseledamot 
Gerhard Andersson.

Natten till måndag slog 
tjuvarna till första gången. 
Genom att lyfta ur ett föns-
ter till torpstugan respektive 
smedjan tog sig gärnings-
männen in i lokalerna. De 
rotade igenom lådor och 
skåp, ställde till allmän oreda 
men något gods fick de inte 
med sig.

Natten därpå var det dags 
för nästa påhälsning och nu 
blev skadorna betydligt mer 
omfattande. Dessutom lyck-
ades förövarna komma över 

diverse saker, bland annat 
kopparföremål.

– De har varit inne torp-
stugan och i magasinet. Tju-
varna har röjt runt, till och 
med kastat ut en docka ur en 
vagn. Det är sorgligt.

Många ideella arbetstim-
mar läggs för att hålla hem-
bygdsgården i fint skick. Just 

nu håller föreningen på att 
renovera Äskekärrsstugan 
till en kostnad av 150 000 
kronor.

– Glädjen över det projek-
tet försvinner när sådant här 
inträffar.

Prästalund utsatt för inbrott – två gånger om!

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hembygdsgården i Prästalund utsattes för två inbrott inom loppet av två dygn.

Just nu sker en renovering av Äskekärrsstugan i Prästalund.

NÖDINGE. Sommarvär-
men hade anlänt på rik-
tigt när förskolans dag 
firades i torsdags. 

Äppelgårdens för-
skola passade på att ha 
sin allra första vårfest 
sedan starten i höstas.

Det blev en riktig 
myseftermiddag med 
många familjer på 
plats.

Gräsmattan utanför Äppel-
gårdens förskola var på tors-
dagseftermiddagen full av fi-
kande familjer och lekande 
barn. Solen gassade på pick-
nickfiltarna, men det var inte 
bara sommaren som värmde. 

På förskolans dag var ge-
menskapen i fokus och den 
glada stämningen gick inte 
att ta miste på.  

Skolrådet, som höll i trå-
darna hade ordnat med såväl 
musikframträdanden av 
barnen som säckhoppning 
och ”leksaksbytarbord.” 

– Det är ett bra tillfäl-
le att träffas. Föräldrarna får 
en chans att bekanta sig med 
varandra och även vi förskol-
lärare får möjlighet att träffa 
alla. Det finns inte så mycket 
tid till det annars, säger Anna 
Björnsson, som sitter med i 
skolrådet. 

Tills nästa år planerar de 

att ha ännu fler aktiviteter när 
förskolans dag ska firas. 

Umgicks i solen. Fredrik Hedenström och Lotta Stålhandske 
med barnen Thea och Ian tog en fika tillsammans med Karin 
och Patric Strelén och deras dotter Märta. 

I 40 år har vi jobbat för ett renare hav.  
Det vill vi fira med dig!

Gryaab har Öppet hus
Lördag 2 juni  
Kl 10 –15 på Ryaverket

Mer information på www.gryaab.se

• Lär dig mer om vad som händer efter att du spolat

• Poängpromenad för stora och små, med fina priser

• Spännande, snygg arkitektur 

– se vår flerfaldigt prisbelönta skivfilterbyggnad

• Ta chansen att se världens största väggmålning 
och möt konstnären

• Lär dig avloppsvett, spela Plums och Skitresan

• Vi bjuder på fika

Ställ bilen! Åk gratisbuss  
från Göteborgsoperan eller  
Hjalmar Brantingsplatsen!  
Bussarna avgår var 15:e minut 
med början klockan 10.

Sol, bus och gemenskap
– Hög mysfaktor på Äppelgårdens första vårfest

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

PÅ ÄPPELGÅRDEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


