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Arbetet påbörjades den 5 maj 
och kommer att fortgå till 

slutet av september. Kyrkan 
förses med en ny fasad.

– Ja, det blir ny puts och ny 
färg. Strukturen blir emeller-
tid densamma som tidigare så 
besökarna kommer att känna 
igen sig. Utseendet föränd-
ras inte, säger Åke Larsson 
från Bygg Larsson i Magra.

Det är samma byggföretag 
som uppförde Hålanda byg-
degård en gång i tiden och 
det var Åke och Jonas Lars-
sons far som iordningställde 
Klockareängen i Skepp-
landa. Parallellt med arbetet 
i Hålanda har Bygg Larsson 
lagt nytt tak och tegel på 
Tunge kyrka, lagat puts, bytt 
vindskivor och förgyllt kru-
cifixet. Kyrkan har dessutom 
målats om.

– Kyrkor är inte vår 
huvudsakliga inriktning, 
men det brukar i snitt bli ett 
arbete per år i någon försam-
ling. Erfarenheten finns där, 
säger Åke som uppskattar 
arbetsmiljön.

– Det är en fantastisk 
grönska och väldigt vackert 

här, precis som på många 
andra kyrkogårdar. Dess-
utom kommer vi i kontakt 
med många trevliga männ-

iskor.
Är folk nyfikna och 

frågar vad ni gör?
– Givetvis är det en del 

folk som kommer fram och 
frågar vad vi gör. Alla är väl-
digt positiva.

Vad säger ni om det 
arbete som gjorts histo-
riskt i Hålanda?

– Man kan bara konstatera 
att vissa århundraden så var 
hantverkarna väldigt nog-
granna och andra århund-
raden aningen mer slarviga, 
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Ahlafors Fria Skola

inbjuder till

Vårsalong
Måndagen den 10:e juni 16-18

Tipspromenad, utställningar,
café m.m.

Alla är hjärtligt välkomna
önskar elever & personal
vid Ahlafors Fria Skola

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jonas och Åke Larsson leder renoveringsarbetet av Hålanda kyrka, som förses med ny 
fasad.

Utvändig renovering av Hålanda kyrka

HÅLANDA KYRKA
Ett urval av viktiga händelser:
1100-1349 Långhuset uppfördes
1767 Sakristian tillkom
1929 Reparation av inner- och yttertaket
1941 Installation av elektrisk värme- och belysningsanläggning
1957 Ny sakristia
1972 Fönsterrenovering, omläggning av golvet, nytt värmesystem
1997 Konservering av altartavla

HÅLANDA. Just nu pågår en utvändig renovering 
av Hålanda kyrka.

Putsen är nerknackad och murarna från 
1100-1300-talet är frilagda.

Projektet tilldrar sig intresse från Lödöse 
Museums för murverksdokumentation från olika 
tidsepoker.

"Sjung om studentens lyckliga dag"
NÖDINGE. I torsdags var 
det återigen utsläpp av stu-
denter vid Ale gymnasium. 
Drygt 150 flygfärdiga ung-
domar sprang jublande glada 
ut och mötte anhöriga. Detta 
blir med anledning av Utbild-
ningsnämndens beslut att 
avveckla Ale gymnasium den 
näst sista studenten. Om ett 
år går de sista, ett drygt 100-
tal, elver ut och skolan sätter 
då punkt.

Vid den årliga och drogfria 
studentbrunschen som Vakna 
svarar för uppmärksammades 
studenterna Ted Gustafsson 
och Josefin Carlbom för sina 
insatser med framtagandet av 
en informationsbok till ung-
domar. Även läraren Peter 
Lindberg fick en utmärkelse 
för sitt arbete.


