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PROMENAD/VAGNSHÄST 

BORTSKÄNKES
Vi avvecklar vår hyrkuskverksamhet och skänker 
bort vår sista vagnshäst LEMON till gott hem. 
Lemon, född 1989 är polsk Oldenburgare, ett kraftigt 
och välväxt halvblod, har alltid varit frisk och stark, 
aldrig skadad, är en mycket social, lugn och snäll 
häst utan några som helst olater. Orädd, framåt.  
Har varit med om det mesta under sina 20 år i vår 
tjänst: Han har körts i enbett, par, fyrspann och 
sexspann vid otaliga bröllop och deltagit i flera 
reklamfilmer, i uppvisningar bl a Tatto till häst på K1 
i Stockholm i kanon-6-spann (ett som också invigde 
Globen!). Och i nästan alla svenska TV-produktioner 
där körning med häst och vagn ingått har Lemon 
varit med! Han har kört vagnen för ”Ett resande 
teatersällskap” på  scenen under 45 föreställningar 
på Stora Teatern i Göteborg med bl a Sven Wollter, 
han har deltagit i ryttardressyrtävlingar och i 
hopptävlingar. Trots sin ålder har han många år kvar 
att ge! En av våra förra vagnshästar blev 38 år!  
En mycket pålitlig promenadhäst, både framför vagn 
och under ryttare!

SLEIPNERS HYRVERK
www.sleipnershyrverk.se

Skönningared Jan. Tel: 0705-448055

NOL. Har du undrat vad 
det är för en rund sten 
som står uppställd ut-
anför Sportlife Nol?

Då är du inte ensam.
Snart kommer en gra-

verad skylt att berätta 
historien bakom verket, 
men redan nu avslöjar 
historieveteranen Len-
nart Engström ett och 
annat.
Redan innan Sportlifes tid 
fanns stenen på plats på par-
keringen utanför huvuden-
trén i Nol.

Många har förmodli-
gen lagt märke till den, inte 
minst sedan den nya rondel-
len byggdes precis utanför. 
Men vad är det då för sten 
och varför står den där? 

Den har ingenting med 
gymverksamhet att göra utan 

har istället sina anor i histo-
rien. 

Lennart Engström, som 
är uppvuxen i Nol och har 
ett brinnande intresse för 
gammal industrihistoria, har 
fått i uppdrag att söka dess 
historia. Tanken är att fors-
kandet ska mynna ut i en 
informationstavla på platsen.

– Stenen tillhörde konst-
läderfabriken, som låg på 
Tudorområdet. Man tillver-
kade emellertid inte läder 
utan produkter av pressad 
papp, exempelvis ”Unica-
boxar” som är en slags gam-
maldags förvaringslåda. 
Stenen är en slipsten som 
användes i produktionen.

ALAFORS. I fredags var det 
återinvigning av Ale kom-
muns grusplan mellan Alagår-
den och Alebyggens lägen-
hetsområde Lövåsvägen/
Sjövallavägen. Alagårdens 
samfällighetsförening hade 
med stöttning av ett antal 
sponsorer ordnat med en fest-
lig ceremoni där det bland 
annat bjöds korv med bröd, 
kanelbullar och festis.

– Vi vill passa på att tacka 
Ale kommuns parkchef 
Anders Alfredsson som möj-
liggjort renoveringen av grus-
planen, säger Bengt Peters-
son ordförande i Alagårdens 
Samfällighetsförening.

JONAS ANDERSSON

Märklig sten förbryllar i Nol

Gamla anor. Stenen som står uppställd utanför Sportlifes 
huvudentré i Nol användes i den gamla konstlädersfabriken 
som låg på Tudorområdet. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Återinvigning av grusplan i Alafors

En fanfar som förkunnar att Alagårdens grusplan är En fanfar som förkunnar att Alagårdens grusplan är 
nyinvigd.nyinvigd.

Liam hade den stora äran Liam hade den stora äran 
att klippa bandet.att klippa bandet.

IOGT-NTO STARKE i Älvängen

Vi har nu medvind och många söker sig till IOGT-NTO-rörelsen!

VILL DU OCKSÅ KOMMA MED?  
IOGT-NTO-föreningen Starke, Älvängen, 

har Öppet Hus i Aktivitetshuset Älvängen. 
Onsdagen den 9 oktober kl 18-20 

Vi bjuder på fika. Kontakta Gunda  
för samåkning eller om Du vill veta mer,  

tel. 0303-741328. MittenÄlvsborgs IOGT-NTO-krets

Program: Musikfrågesport. Vi spelar Tankebanan, ett spel om attityder.

Välkommen!

SURTE. Helgen den 
27-29 september var 
Surtesjöns badplats 
fylld med rutiga 
skjortor, ett tjugotal 
indiantält och hela 17 
gamla dukade träka-
noter. 

Ett 40-tal medlem-
mar ur HMCC (Harry 
Macfi e Canoe Club) 
hade höstmöte.

Deltagarna började 
anlända redan på torsdags-
kvällen. Tält restes och 
snart steg röken upp ur 
rören ifrån tältkaminerna.

Helgens kanotaktivi-
teter innefattade bland 
annat paddling genom 
Surtesjön, följt av bär-
ningen upp till Gäddevatt-
net. Sedan gled kanoterna 
genom de sprängda kana-
lerna mot Skyrsjön och 
vidare mot slutdestinatio-
nen Kroksjön.           ❐❐❐

Gör som nästan hälften  
av alla villaägare i Ale.

Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj.
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0303-33 16 31
Karin Larsson, Kundrådgivare 
Bank och Försäkring
 

lansforsakringar.se/alvsborg

säkring

r.se/alvsborg

Kanotläger 
vid Surtesjön

TIS 15 OKT KL 18 - 20
TEATERN, ALE GYMNASIUM

Tag chansen att 
som förälder lära 
dig mer om knark

i samarbete med Bohusskolans skolråd


