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BACKA SÄTERI 
– Trivsamt radhus om
117 kvm. Äganderätt!
här har du möjlighet att köpa ett mycket väl-
planerat och genomtänkt radhusboende i två plan 
om 117 kvm med förråd och carport. Modernt med golv-
värme, helkaklade badrum och låga driftkostnader.  

Den 13 juni kl 17-18 är du välkommen på markvisning. Vi 
guidar dig runt i området och berättar hur du blir ägare till 
ett av husen. Du hittar oss vid Jordkällevägen. Anmälan 
sker till Marcus Cyrillus, marcus.cyrillus@bjurfors.se

vill du veta mer? 
www.gotenehus.se/backa-sateri-radhus
pris: 2.995.000 - 3.095.000 kr�boyta: 117 kvm    
antal rum: 3-4 inflyttning: våren 2014
bjurfors nyproduktion: Marcus Cyrillus 031-733 20 29,  
marcus.cyrillus@bjurfors.se

En blågul veteran
Nationaldagen fi rades traditionsenligt med pompa och ståt i Prästalund.
Konferencier var Tore Berghamn, arrangörsföreningens nya ordförande.

Han är en riktig föreningsmänniska och en hejare på att berätta göteborgsvitsar.

Du är alltså ordförande 
i en förening med enda 
syfte att arrangera natio-
naldagsfirandet i Ale. 
Varför är det så viktigt 
att bevara traditionen?
– Tappar man en tradition är 
det svårt att få tillbaka den 
igen, så man ska vara rädd 
om nationaldagstraditionen. 
Den är en symbol för Sve-
rige och har blivit ännu vik-
tigare att manifestera sedan 
olika främlingsfientliga 
grupper börjat befläcka den 
svenska flaggan. Vi ska fira 
den svenska nationaldagen 
med stolthet och en viktig 
programpunkt under dagen 
är att hälsa nya svenskar väl-
komna till landet. 

Hur kom det sig att du i 
våras tog över ordföran-
deskapet?
– Den tidigare ordföran-
den är snart 90 år och det 
behövdes en föryngring. Jag 
är ”bara” 82 och en av de 
yngsta i föreningen. 

Du är en riktig förenings-

människa och har varit 
hela ditt liv. Hur började 
det?
– Min mormor har alltid 
varit en stor inspiration för 
mig. Hon sa alltid ”Det är 
inte en fråga om att kunna 
utan om att vilja kunna”. 
Min morfar var fyrmästare 
på Vinga fyr i Göteborg och 
där bodde de som i en liten 
by. Där var det alltid själv-
klart att fråga ”kan jag hjälpa 
till med något” och på den 
vägen är det. Den första för-
eningen jag var engagerad 
i var Olofstorps idrottsför-
ening.

Du är pensionär nu. Vad 
har du jobbat med tidi-
gare?
– Jag var ingenjör på SKF i 
olika positioner. Precis efter 
andra världskriget när jag 
var i 20-årsåldern föreläste 
jag för niondeklassare i Par-
tille kommun om hemskydd. 
Föreläsningen, som hölls 
på uddrag av staten, hette 
”Det sårbara samhället” och 

handlade om att överleva 
i ett samhälle som inte var 
uppbyggt.

82 år har du hunnit fylla 
och det kan ju ingen tro. 
Vad är din hemlighet?
– Jag äter fil varje morgon 
och har så gjort hela mitt liv. 
När jag var liten gjorde man 
filmjölk av egen vassle och 
jag tror mycket på denna 
ryssinspirerade metod. 

Du är en hejare på att 
berätta roliga historier 
och göteborgsvitsar. Kan 
du bjuda på en?
– Inne på Göteborgs cen-
tralstation, i den gamla 
delen där rödmålade träbjäl-
kar finns kvar i taken och 
golvet är av marmor, satt 
Karl vid ett av borden med 
marmorskiva och drack en 
öl. Då kom en stockholmare 
fram och frågade var tunnel-
banan låg någonstans och då 
svarade Karl: ”Du, i den här 
stan har vi inget att dölja”. 

JOHANNA ROOS
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Namn: Tore Berghamn
Ålder: 82
Bor: Älvängen
Familj: Hustrun Irma, tre döttrar, 
sju barnbarn och två barnbarns-
barn
Intressen: Föreningsliv och idrott 
med stort I, speciellt fotboll.
Smultronställe i Ale: Starrkärr
Bästa hälsotips: En skål fi l om 
dagen
Förebild: Min mormor
Politiskt engagemang: Trogen 
liberal sedan 20-årsåldern med 
hjärtat i Folkpartiet
Motto: ”Det är inte en fråga om att 
kunna utan om att vilja kunna”
Aktuell: Som ny ordförande i För-
eningen för nationaldagens fi rande 
i Ale.


