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ULVSTORP. Tomten kom 
tidigt i år – och i en 
släde dessutom.

Thomas Olesen har 
en förkärlek till lands-
bygden, hästar och 
gammeldags prylar. 

I fredags fi ck Aleku-
riren åka med på en tur 
genom ett glittrande 
snölandskap. 

Solen ligger lågt över Ulvs-
torp denna fredagsförmid-
dag. Det är dagen efter Lucia 
och termometern visar på 
19,5 minusgrader. 

Växterna i dikeskanten har 
fått en frostig vit skrud som 
skimrar i ljuset. 

Röken från husens skor-
stenar blåser lätt i den kalla 
vinden, sprids över den snö-
täckta skogen och försvinner.

Ut genom stallets tunga 
trädörr kommer Thomas 
Olesen med den nordsvenska 
brukshästen Lill-Molle vid 
sin sida.

Hästen lyder minsta vink 
och låter sig snällt spännas 
fast vid den gamla korgslä-
den från 1900-talets början. 
Lyktornas eldslågor ser bleka 
ut i solljuset som blygsamt 
tränger fram mellan träden. 

– På kvällen klarar jag mig 
med enbart lyktorna som 
körljus, men jag får ändå 
ha med mig en ficklampa 
ifall det kommer bilar, säger 
Thomas och drar tömmen 

Ett stort tack till alla kunder för att jag har fått  
förtroendet att ta hand om era bilar. 

Jag fortsätter nu med nya uppdrag på annan ort.
 

En riktigt god jul och ett gott nytt år!
 

Joakim Knutsson

– Thomas 
Olesen har 
känsla för 
det genuina

Som en riktig julsagaSom en riktig julsaga

Vänskap. I ett vintrigt Ulvstorp hördes bara ljudet från bjällrorna på Lill-Molles sele i den 
kalla decemberförmiddagen.

ÄLVÄNGEN. Kultur- och 
fritidsnämnden har be-
slutat om det tillfälliga 
investeringsbidraget 
för 2012.

Fyra miljoner kronor 
kommer att fördelas på 
37 olika föreningar.

Älvängens IK blev 
den stora vinnaren som 
får 1,5 miljoner kronor 
för att kunna förverk-
liga sin vision om en 
näridrottsplats.

Det var 69 föreningar som 
tillsammans äskade investe-
ringsbidrag för totalt 27 mil-
joner kronor. Efter att ansva-
riga tjänstemän gått igenom 
alla ansökningshandlingar 
fattade Kultur- och fritids-
nämnden beslut i frågan på 
sitt sammanträde i måndags 
eftermiddag.

– Det här är pengar som 
kommer att göra skillnad. 
Det är inte bara idrottsför-
eningar som får del av inves-
teringsbidraget utan även 
kulturen, säger Isabell Korn 
(M), ordförande i Kultur- 
och fritidsnämnden.

Många är de föreningar 
som jublar över beviljade 
ansökningar och således 
en tidig julklapp från Ale 
kommun. På Älvevi var gläd-

jen extra stor då det stod klart 
att föreningen får 1,5 miljo-
ner kronor.

– Helt otroligt roligt! 
Pengarna kommer att utgöra 
en fantastisk grundplåt när 
det gäller att förverkliga vår 
idé om en näridrottsplats på 
området mellan Madensko-
lan och Aroseniusskolan. Vi 
vill skapa en plats för per-
soner i alla åldrar, alltifrån 
barnvagnar till rollatorer, 
säger Roger Henriksson i 
Älvängens IK.

– Vi har en ritning framta-
gen som vi tänker jobba efter. 
Vi har fler bidragsansök-
ningar som vi väntar svar på, 
bland annat från Allmänna 
arvsfonden. Vi uppvaktar 
också en rad olika sponsorer, 
säger Henriksson.

Den näst största slanten 
tilldelas OK Alehof. Orien-
teringsklubben får 125 
000 kronor till renovering 
av stadion och en lika stor 
summa för upprustning av 
ett utegym.

Skepplanda BTK tillde-
las drygt 200 000 kronor att 
investera i diverse kringytor 
på Forsvallens idrottsplats, 
bland annat i form av boule-
banor och parkering.

JONAS ANDERSSON

– Får 1,5 miljoner kronor i bidrag

Tidig julklapp till Älvängens IK

över Lill-Molles huvud innan 
han hoppar upp i vagnen. 

Inne i stallet står även en 
skånsk åktrilla och en kyrk-
släde med kuskbock baktill, 
även dessa över hundra år 
gamla. 

Ekipaget kör i sakta mak 
längs en stengärdsgård, 
svänger höger nerför en 
smal stig och viker av ut på 
ett öppet fält. Som om någon 
strödde glitter i luften, 
reflekteras snökristallerna 
i solljuset och kylan biter i 

kinderna.
Slädens medar glider tyst 

fram på snötäcket och det 
enda som hörs är bjällrorna 
på selet som slår i jämn takt 
med hästens gång. 
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