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ALAFORS. Kvarläm-
ningar från en gam-
mal kvarn har hittats i 
Alafors. 

Alldeles intill forsen 
parallellt med Sjöval-
lavägen hittade Steve 
Björklund i somras en 
kvarnsten och han är 
säker på att det fi nns 
någon i kommunen som 
vet mer om den.

Det var när naturfotografen 
Steve Björklund, boende i 
Alafors, skulle fotografera 
fallet i forsen som han gjorde 
upptäckten.

– Redan för ett år sedan 
såg jag grunden till kvar-
nen och i somras hittade jag 
kvarnstenen, men eftersom 
området är skyddat har jag 
lämnat stället orört.

Täckt under mossa och 
löv är den runda stenen inte 
lätt att upptäcka vid första 
anblicken. Bara det karaktä-
ristiska hålet i mitten avslöjar 
att där kan dölja sig något 
annat än bara vanligt berg. 

Platsen ligger alldeles 
intill forsen, som rinner 

parallellt med Sjövallavägen. 
Delar av en mossbeklädd 
stenmur avslöjar var kvarnen 
har legat.

Steve kontaktade riksan-
tikvarieämbetet efter att han 
gjort fyndet och det visade 
sig att kvarnstenen inte fanns 
med i registret över fornläm-
ningar.

– Jag kan själv anmäla den 
till registret, men jag är inte 
rätt person att göra det. Jag 
tror nämligen att det finns 

någon annan här i trakten 
som vet mer om den gamla 
kvarnen. Det skulle vara kul 
att få höra mer om den.

Alafors historia före 
grundandet av spinneriet 
omnämns sällan och infor-
mationen som finns att tillgå 
på internet är knapphändig.

– Jag hoppas att det finns 
någon som kan berätta mer 
om den gamla kvarnen, säger 
Steve.

JOHANNA ROOS

Naturfotograf. Det var när alaforsbon Steve Björklund skulle fotografera fallet i forsen vid 
Sjövallavägen som han upptäckte den gamla kvarnstenen som låg gömd under mossan. 

– Vem kan berätta mer?

Kvarnsten
funnen i Alafors

Sommarbild. Bilden togs av Steve Björklund i somras.Sommarbild. Bilden togs av Steve Björklund i somras.

NÖDINGE. På Nöding-
eskolan är vi berikade med 
många olika nationaliteter. 
För att uppmärksamma FN-
dagen hade lärare i svenska 
som andraspråk och moders-
målslärare tillsammans 
med sina elever planerat 
en samling för hela skolan. 
Samlingen hade föregåtts av 
arbete i klasserna runt FN 
och Barnkonventionen.

Barnen i årskurs F-3 hade 

ritat flaggor från sina olika 
länder som det viftades 
med i samlingen. Broder 
Jacob sjöngs tillsammans på 
arabiska, bosniska/serbiska, 
kurdiska, persiska, svenska 
och thai samt Planeta zemlja 
som sjöngs på bosniska/
serbiska. Dessa är några av 
de modersmål som finns 
representerade på Nöding-
eskolan.

Förutom skönsång läste 

elever från årskurs fem och 
sex ur FN:s barnkonvention. 
Samlingen blev en uppskat-
tad händelse som hoppas ska 
bli en tradition. Nästa hän-
delse som uppmärksammar 
vår mångkulturella skola är 
modersmålsdagen som äger 
rum den 21 februari. 

Nödingeskolans språklag

De 16 tappra vandrarna 
från SPF Alebygden, som 
lämnade Nödinge i häl-
lande regn kunde väl aldrig 
tro att de skulle få en sådan 
fin dag. Ju närmare vi kom 
målet i Torslanda desto 
bättre blev vädret för att 
övergå i solsken. Vi startade 

vid Torslanda idrottshall 
och gick till Tumlehed. Här 
fikade vi i lä med utsikt mot 
Björkö.

Sammanlagt gick vi 
cirka en mil i omväxlande 
terräng. Berit Johansson 
och Gösta Mårdborg hade 
rekognoserat och delta-

garna uppskattades deras 
arbete.

Denna vecka vandrar 
vi i Älvängen under Tage 
Svenssons ledning. Den 
12 och 13 november bakar 
vi hos Irene och Mats i 
Baggebo. 

❐❐❐

SPF Alebygden fann solen

FN-dagen fi rades på Nödingeskolan.

FN-fi rande på Nödingeskolan
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En fast punkt i tillvaron för företagare

Hyr kontorsrum i bästa läge. 
Nya kontakter, puls ch gott kaffe.

Vi bjuder 
på första 

månadshyran!

För information och visning 
Pia Bäck 031-703 71 00
info@business-center.se

BC finns även i Almedal och Högsbo.

Vårt nya kontorshotell på Marieholmsgatan 42 
erbjuder dig detta och mycket mer. 


