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STARRKÄRR. Årets 
midsommarfirande i 
Prästalund hade jubi-
leumstouch över sig.

För 50:e året stod 
Lennart Thorstensson 
bakom dragspelet och 
ledde ringdansen.

Kompanjonen Jan 
Albertsson har hängt 
med nästan lika länge 
och duon hyllades med 
välförtjänta applåder 
i samband med att 
arrangemanget tog sin 
början.

När ordföranden i Starrkärr-
Kilanda Hembygdsförening, 
Inga-Britt Karlbom, hälsat 
välkommen och spelmän-
nen Thorstensson/Alberts-
son mottagit besökarnas hyll-
ningar kunde Paul Olsson i 
sedvanlig ordning få hjälp 
med att resa stången. Förvän-
tansfulla barn väntade otå-
ligt att dansen skulle komma 
igång och ganska snart infri-
ades deras önskan. Det blev 
”Små grodorna”, ”Prästens 

lilla kråka” och andra klas-
siska sånger som hör en mid-
sommarafton till.

Eftersom prognosen för-
utspått regn på eftermidda-
gen var de flesta besökare på 
plats redan klockan två när fi-
randet i fagra Prästalund in-
leddes.

– Jag har nog aldrig sett så 
mycket folk och vinkat in så 
många bilar på en och samma 
gång, konstaterade Gunnar 
Hansson som stod parke-
ringsvärd vid gärdet alldeles 
intill hembygdsgården.

Regnet kom mycket rik-
tigt, men inte förrän vid halv 
fyra-tiden och då hade många 
hunnit dansa, avnjutit fika, 
köpt lotter och så vidare.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget och folk 
kommer tillbaka år efter år. 
Det är inte bara alebor utan 
vi har även en hel del besöka-
re från våra kranskommuner, 
berättar Inga-Britt Karlbom.

ALVHEM. På grund av 
felaktig information till 
Alekuriren blev upp-
giften om att Alfhems 
Wärdshus fått sitt 
alkoholtillstånd indra-
get felaktig.

Restaurangen har sitt 
tillstånd kvar, men det 
är under utredning.
Redaktionen blev för två 
veckor sedan uppringd av 
krögaren som beklagade att 
tillståndet blivit indraget. 
När artikeln sedan publicera-
des blev vi på nytt kontaktade 
av samma person som då häv-
dade att så inte alls var fallet 
och kräver att vi ska demen-
tera uppgiften.

Krögaren har trott att han 
blivit av med tillståndet, men 
detta var dock en missupp-
fattning.

Enligt tillståndsmyndig-
heten i Kungälv utreder man 
om det finns grund att åter-
kalla serveringstillståndet, 
men ännu har inget beslut 

tagits.
Det finns tre kriterier av 

eventuella åtgärder: Varning, 
erinrande eller återkallelse, 
men ärendet kan lika gärna 
avslutas helt utan åtgärd om 
man bedömer att inga felak-

tigheter finns eller att brister-
na är tillräckligt små.

Beslut tas i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
men det är ännu oklart om 
när.

JOHANNA ROOS

Fel om Alfhems Wärdshus
– Alkoholtillstånd kvar men under utredning
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Midsommardans 
i Prästalund.

Besökarna hjälpte till med stångresningen.Charlie, med vacker midsommar-
krans på 
huvudet, 
fick såp-
bubblor på 
kroken när 
han testa-
de lyckan 
i fiskdam-
men.

Lennart Thorstensson (t v) spelade för 50:e året på Prästalunds midsommarfi-
rande. Kollegan Jan Albertsson har tjänstgjort ett antal decennier han också.
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Glad sommar! 
Önskar vi på Ale El

Vi har öppet som vanligt 
hela sommaren!

Mån- fre kl 07:00-16:00

Behöver du hjälp med 
kabelutsättning, ring oss vi sätter 

alltid ut kablar kostnadsfritt!
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ALVHEM. Alfhems Wärds-
hus har fått sitt serverings-
tillstånd tillfälligt indraget. 

Ägaren har överklagat 
beslutet, som nu är under 
utredning.   

Värdshuset, som ligger 

i anslutning till Ale Golf-
klubb fortsätter att servera 
mat som vanligt, men tills-
vidare ingen alkohol. Det är 
ännu oklart när nytt besked 
väntas ges. 

JOHANNA ROOS

Indraget tillstånd för golfkrog
Alfhems Wärdshus.
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