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Välkomna in 
på en fi ka

Det var regnrock på eller 
uppfällt paraply som gällde 
för dem som ville klara sig 
undan den värsta blötan. 
Turligt nog höll det upp när 
Göran Åkerlund höll sitt 
anförande och förklarade 

naturstigen för invigd. Där-
efter följde en guidad pro-
menad upp till Björkärrs äng 
där det serverades kaffe och 
bulle, som en slags belöning 
för dem som trotsat vädret.

Upprustningen av natur-

stigen har möjliggjorts tack 
vare ett Leaderprojekt. Infor-
mationsskyltar, spänger, 
spån och annat material har 
finansierats av EU, däremot 
har allt arbete skett på ideell 
basis. En förening har bildats 
för att ombesörja skötseln av 
Vinningsbodalar framgent.

– Detta är en av Ales bäst 
bevarade ädellövskogar. 
Med ädellövskog menas att 
det finns minst åtta arter, 
bland annat alm och ask. Vi 
vill bevara denna skog som 

är nyttig för flera djur och 
växter i området, förklarar 
initiativtagaren Göran Åker-
lund.

– Förhoppningsvis ska 
denna tätortsnära slinga bli 
ett naturklassrum för sko-
lorna och samtidigt utgöra 
en trivsam vandringsled för 
kommuninvånarna, avslutar 
Göran Åkerlund.

NÖDINGE. Det var soligt 
och vackert augustiväder 
när Nödinge Sockens Hem-
bygdsförening bjöd in till 
sin traditionella Hembygds-
dag i lördags. Ett wedgeslag 
från golfbanan i Backa har 
föreningen sitt säte. Flaggan 
var i topp och i den lummiga 
miljön fanns utställare repre-
senterade för att sälja slöjd- 
och hantverk.

En del besökare hade 
turen att vinna i blomsterlot-
teriet, andra prövade lyckan i 
fiskdammen där det nappade 

friskt. Smedjan var öppen 
för allmän beskådning. En 
annan aktivitet som tilldrog 
sig stort intresse var bröd-
baket. Det luktade gott från 
bakstugan och många gick 
hem med nybakat under 
armen.

På lördag är det dags för 
ett annat traditionsbundet 
arrangemang i Nödinge då 
OK Alehof bjuder in till 
Dammekärrs Marknad.
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Hembygdsdag
i vackert väder

Hantverk av olika slag fanns att fynda på Hembygdsdagen i 
Nödinge.

Det var strykande åtgång på blomsterlotterna.

Vackra konstverk i betong.

– Många alebor trotsade regnet
Naturstigen Vinningsbodalar invigd

I BOHUS
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Göran Åkerlund, initiativtagare till upprustningen av naturstigen Vinningsbodalar.

Pelle Dalberg berättade om artrikedomen i den vackra ädellövskogen.

BOHUS. Det var blött och på sina håll lite lerigt.
Det avskräckte emellertid inte aleborna från att 

sluta upp i samband med invigningen av natursti-
gen Vinningsbodalar.

Ett 70-tal besökare räknades in vid Bäckvägens 
vändplats när arrangemanget skulle till att starta 
klockan tio på söndagsförmiddagen.


