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STRÖM. 10-årsjubi-
lerande Boulestallet 
sjuder av liv.

Fyra dagar i veckan 
sker spelträffar i och 
utanför det gamla rid-
huset på Ström.

– Det råder en härlig 
och hjärtligt stämning 
i föreningen, berättar 
styrelseledamot Kjell 
Andersson.

Apropå hjärtligt så beslutade 
föreningsstyrelsen nyligen 
om att investera i en hjärt-
startare. Den sitter nu på 
plats och medlemmarna har 
genomgått den utbildning 
som krävs.

– Hjärtstartaren kan vara 
en livräddare. Hittills har 
vi inte behövt använda den. 
Hoppas det förblir så. Skulle 
det behövas vet vi i alla fall 
hur apparaten fungerar, 
säger Kjell Andersson.

Fyra dagar i veckan, 
måndag-torsdag, sker spel 
i Boulestallet. Sommartid 
flyttar deltagarna utomhus, 
såvida det inte regnar allt för 
mycket.

– Vi spelar året om. Själv 
brukar jag vara här två dagar i 
veckan. Sedan har vi ett gäng 
som träffas på söndagskvällar 
också, berättar Kjell.

– Är man intresserad av 
att gå med i föreningen är 
det bara att höra av sig eller 
komma hit. Vi är inte bara 
pensionärer som träffas om 
nu någon trodde det. Vi 
har försökt få hit ungdomar 
också, men de är svårflör-
tade, säger Kjell.

Något seriespel förekom-
mer inte, däremot brukar 
Boulestallet åka i väg på täv-
lingar som man blir inbjudna 
till. Det är fritt fram för med-
lemmarna att anmäla sig.

– Många nöjer sig med det 

boulespel som erbjuds här, 
säger Kjell.

Den 9-10 augusti är det 
inplanerat två jubileumsre-
sor, till Gullholmen respek-
tive Lysekil.

– Vi fick göra två separata 
resor eftersom intresset var 
så stort.

Boulestallet hyr fastighe-
ten av Leifab för en över-

komlig summa. Föreningen 
har själva gjort en del inves-
teringar i lokalen och därige-
nom skapat en riktigt trivsam 
mötesplats.

– Vi trivs förträffligt här 
och gemenskapen är väldigt 
god, avslutar Kjell Anders-
son.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Lovet 
kunde inte ha börjat 
bättre.

Deltagarna på som-
markollot är rörande 
överens.

– Detta är jättekul, 
säger Efe, 7år.

För första gången bjuder 
Unga Örnar, i samarbete 
med Nya Skolan och en rad 
samarbetspartners, in till 
sommarkollo i Lilla Edet. 
Under tre veckors tid sker 
dagverksamhet med en rad 
olika aktiviteter.

– Sommarkollot är gratis. 
Vi träffas mellan tio och två. 
Vi hittar på diverse roliga 
aktiviteter och däremellan 
äter vi också lunch tillsam-

mans, berättar kolloledare 
Hanna Nordqvist.

Till arrangörens förtret 
är kommunens idrottssalar 
stängda, inte heller bow-
linghallen är öppen under 
lovet. Det har fått ledarna 
att använda sin kreativitet 
för att finna lämpliga platser 
att vara på. Bad, krabbfiske 
i havet, golf i Härlycke och 
mysfredagar med film och 
popcorn finns på program-
met. När lokaltidningen 
hälsar på är det full fart vid 
Nya Skolans lekpark. Idag 
är det innebandy som gäller. 
Några väljer dock att spela 
plockepinn istället.

– Barnen får själva vara 
med och bestämma vad de 
vill göra. Det är liksom själva 

grundtanken med plane-
ringen, säger Hanna.

Efe tycker att sommar-
kollot är toppen och gillar 

utomhusaktiviteterna.
– Då får man mycket frisk 

luft och det är bra, säger Efe 
som också har andra planer 
för sommaren.

– Senare ska jag, min 

kompis Hugo och min sto-
rebror åka till Liseberg. Det 
ser jag också fram emot.

Sommarkollot i Lilla 
Edet brukar locka ett 15-tal 
deltagare varje dag. Någon 
föranmälan behövs inte utan 
barnen kommer och går som 

de vill.
– Det råder en väldigt 

bra stämning och barnen 
har roligt ihop, konstaterar 
Hanna Nordqvist.

LÖDÖSE. Tisdagen 18 juni 
ordnade Lödösetraktens 
Hembygdsförening, för 
nionde året i rad, våffel-
kväll med gräddning av 
våfflor över öppen eld vid 
Valla-Marias stuga. Drygt 
75 personer kom och 
lyssnade till spelemännen 
Lennart Ivarsson och dot-
tern Carolina Lindgren, 
som underhöll på fiol, 
medan våfflorna gräddades. 

Efter lite strul med 
järnen så var det dags för 
kaffe med våffla, grädde 
och sylt. I ett tält fanns 

flera pärmar med gamla 
fotografier att beskåda och 
detta var välbesökt. Många 
kände igen personer och 
hus från förr och detta var 
ett uppskattat inslag under 
kvällen.

Efter kaffet var det dags 
för ytterligare musik och 
därpå följde dragning på 
lotterierna. Vi vill på detta 
sätt tacka alla som kom till 
Valla-Marias stuga och såg 
till att det blev en trevlig 
kväll i det vackra vädret.

Barbro Sandström

Våffelkväll i Lödöse

Innebandy – en populär kolloaktivitet.

Sommarkollot i Lilla Edet är toppen tycker Efe.

Förbereder ett parti plock-
epinn gör Cecilia Simonsson, 
6 år från Lilla Edet.

Kolloledare Hanna Nord-
qvist.
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– Lovaktiviteter med Unga Örnar

Kolla vad kul!

– Hjärtlig stämning i föreningen

Boulestallet fi rar 10-årsjubileumBoulestallet fi rar 10-årsjubileum

Spelet i full gång vid Boulestallet på Ström.

Kjell Andersson vid den 
hjärtstartare som fören-
ingen Boulestallet nyligen 
installerade i sin lokal på 
Ström.


