
PRÄSSEBO. En stunds 
avkoppling i vedeldad 
tunna, ett dopp i sjön 
och bastubad?

Däremellan kan du 
roa dig med exempelvis 
lerduveskytte.

Anders Martinsson i 
Prässebo har sytt ihop 
ett koncept som lämpar 
sig utmärkt för kompis-
gäng och teambuilding.

Det var 2009 som Anders 
Martinsson bestämde sig för 
att komplettera jordbruksde-

len hemma i Prässebo med 
en helt annan verksamhet. 
Han byggde en bastu och en 
vedeldad badtunna nere vid 
Bodasjön. Dessutom snick-
rade Anders en stuga för 
uthyrning hemma på gården 
Hålbacka.

– Till en början var det 
bara fyra sängplatser, men nu 
har jag byggt ut stugan så att 
det finns tio bäddar.

Nu har Anders påbörjat 
nästa projekt, iordningstäl-
landet av en så kallad bagar-
stuga. Det är gårdens gamla 

vedbod som håller på att 
renoveras.

– Jag håller på att mura en 
gammaldags bakugn. Tanken 
är att sällskap som kommer 
hit ska kunna baka på gam-
maldags vis. Jag har kontakt 
med en äldre kvinna från 
trakten som har lång erfa-
renhet av just detta, säger 
Anders som hoppas ha klar 
sin bagarstuga innan jul 
vilken också ska komplette-
ras med ett sovloft med plats 
för fyra personer.

Gästerna som hyr in sig 
på Hålbacka kommer före-
trädelsevis utanför kommun-
gränsen.

Kompisgäng
– Jag har haft besök av rädd-
ningstjänsten i Lilla Edet 
och hemtjänstpersonal från 
Sjuntorp. I övrigt är det 
mestadels folk som kommer 
utifrån, bland annat från 
Göteborg, Kungsbacka och 
Stenungsund. Ofta är det 
kompisgäng som söker sig 
hit för svensexor, möhip-
por och liknande. Nu håller 
jag på att förbereda för ett 

sällskap som ska stanna över 
helgen. De ska jaga vildsvin, 
fiska samt bada tunna och 
basta nere vid sjön, berättar 
Anders Martinsson.

– För de sällskap som 
önskar så fixar jag helpen-
sion. Jag lagar maten själv på 
plats. Det blir lite Per Mor-
berg-anda över det, säger 
Anders och poängterar att 
det som serveras på tallriken 
är ekologisk mat.

Visionen är att utveckla 
verksamheten med ännu fler 
aktiviteter vad det lider.

– Jag funderar på att ta hit 
hästar och erbjuda ponny- 
och turridning. Det skulle bli 
ett bra komplement.

Anders Martinsson samar-
betar också med andra aktö-
rer i Prässebo, bland annat 
Klintens Loge och inred-
ningsbutiken Kära Krus-
mynta.

– Vi har alla unika verk-
samheter i fantastisk vacker 
omgivning. Genom att sam-
arbeta kan vi ge våra gäster 
en helhetsupplevelse som 
inte finns någon annanstans.   

JONAS ANDERSSON
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VI SÖKER PLATSCHEF, RECEPTIONIST OCH 
GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER TILL VÅR NYA 
KLUBB I ÄLVÄNGEN SOM ÖPPNAR 1 NOVEMBER!

Se mer information om lediga tjänster
på vår hemsida www.nordicwellness.se

TA CHANSEN – SÖK NU!

Tyrone priset på kol-
lektivresandet sätts av 
Västtrafi k och kollek-

tivtrafi knämndens budget. I 
bägge fallen så är det försam-
lingar som är styrda av soci-
aldemokrater, miljöpartister 
och vänsterpartister. Då detta 
ligger under regionen sedan 
de övertog ägandet och 
ansvaret från kommunerna. 
Alekurirens läses av alla i Ale, 
men få utanför så om du vill 
komma fram i den här frågan 
så bör du nog gå via ditt 
eget parti som i praktiken 
styr de här församlingarna. 
Problemet som jag uppfat-
tar det är att ni i ert parti på 
regional nivå saknar dialogen 
med politikerna som är ute 
i verkligheten det vill säga i 
kommunerna.

Den största problemet  är 
att subventionerna inom kol-
lektivtrafiken ligger på över 
50% vilket innebär att för 
varje ny resenär så ökar net-
tokostnaden för kollektivtra-
fiken. Vilket innebär att den 
skattefinansierade delen blir 
dyrare och dyrare. För att 
kunna rätta till detta struktu-
rella problemet så krävs att de 
som utnyttjar en tjänst också 
måste betala  för den. Själv är 
jag av den meningen att sub-
ventionerna till kollektivtra-
fiken skall gå till barn, sjuka 
och gamla, men att övriga 
får betala vad det kostar att 
åka med kollektivtrafiken. 
På detta sättet når vi rättvisa 
och för att använda ett av era 
egna slagord ”solidaritet” 
gentemot barn, gamla och 

sjuka. 
Så låt dina synpunkter gå 

vidare till dina partikamra-
ter så får vi väl se vad som 
händer. Ni siter ju på makten, 

då kan väl detta inte vara ett 
problem för er eller? 

Jan Skog
Moderat ledamot i

kollektivtrafik nämnden

Jan Skog (M) svarar Tyrone Hanssons insändare vecka 26:

Det är ditt parti som prissätter
LILLA EDET. Greta Hedin, 
88 år, är utsedd till årets vär-
diga mottagare av vitsipps-
priset i Lilla Edet.

– Jag är förvånad, det 
var oväntat. Jag känner mig 
väldigt hedrad, säger Greta 
Hedin. Kristdemokraterna 
i Lilla Edets kommun utsåg 
Greta Hedin som pristagare 
för hennes mångåriga insat-
ser som är till glädje och 
värde för andra människor. 
Prisutdelningen ägde rum 
på Café Lyktan där vice ord-
förande Anders Karlsson, 
ordförande Jens Nielsen 
samt styrelseledamot Mari-
anne Genborg uppvaktade 
Greta Hedin. Priset ska ses 
som en uppmuntran samt 

erkännande för årtionden 
av förtjänstfullt arbete i 
egenskap som hembygdens 
kulturbärare.

Greta Hedin är även en 
eldsjäl och folkbildare av 
betydelse som under decen-
nier dokumenterat och följt 
upp de kulturhistoriska ske-
endena i hembygden fram 
till vår tid. Kunskaperna 
hon samlar på sig förmedlar 
Greta Hedin välvilligt med 
sig till nya generationer så 
att förtrogenheterna kan 
föras vidare till ny tid och 
framtida historia.

Jens Nielsen 
Ordförande

Kristdemokraterna i Lilla Edet

Marianne Genborg överräcker vitsippspriset till Greta Hedin 
från Tunge i Lilla Edets kommun.       

– Greta Hedin värdig mottagare

Explicit kulturbärare 
fi ck vitsippspriset

Priserna på kollektiv-
trafi kåkandet skenar 
okontrollerat. Ja-

nuari 2012 höjdes taxan med 
5,5%, i september samma år 
höjdes priserna med ytterli-
gare 6,4% och nu i oktober 
aviseras en höjning med 6%. 

kostnaden för enskilda rese-
närer närmar sig kostnaden 
för att åka bil. I varje politisk 
budgetdebatt, oavsett om 
den sker lokalt i fullmäktige 
eller inför TV-kameror så 
bedyras satsningar på miljön 
och ryggarna tävlar i rakhet, 

När vi tänker bostäder på 
landsbygd så vill vi i första 
hand ha byggnation intill 
befi ntliga kollektivtrafi k-
stråk. Vi vill förtäta i våra 
samhällen med gång och 
cykelavstånd till våra pen-
delstationer. Inget konstigt 

Ännu dyrare 
kollektivtrafi k
– En vansinnig utveckling!

 

Tyrone Hanssons insändare om dyrare kollektivtrafi k i Ale-
kuriren vecka 26.

Avkopplande bad oavsett väderlek
– Trivsamt umgänge i Per Morberg-anda

Vid Bodasjön, strax söder om den allmänna badplatsen i 
Prässebo, har Anders Martinsson placerat sin vedeldade 
tunna och bastu.

Storslagen 
utsikt över 
Bodasjön.


