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Vi önskar er en  
God jul och Gott nytt år!

 

Surte och Älvängen

Vi tackar för förtroendet ni gett oss under 2013
och ser fram emot fortsatt samarbete under 2014.

God Jul önskar 
vi på kontoret
i Ale.
Glöm inte släcka ljusen 
när du lämnar rummet.

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0303-33 16 30

Vi närmar oss en gnistrande strålande JUL.
Älvängen lyser upp under hela december.

Älvängens Företagarförening fortsätter att satsa på den vackra 
julbelysningen längs Göteborgsvägen genom centrum.

Genom möjlighet att köpa ”träd ” har vi fått in extra 
sponsorbidrag

Årets sponsorer till köp av träd 

Stort tack 
för ert bidrag till ett lysande Älvängen
och Tack till alla medlemmar 
som gör detta möjligt.

Tillsammans 
är vi starkare!

 Elfixaren i Ale
 Ale Radio och Tv
 Fastighetsbyrån
 Andrum
 Brogren Industries
 Ica Supermarket
 Swedbank
 Handelsbanken

 Älvängens Manufaktur
 JIO Eltjänst
 Coop Extra
 Älvängens Garn & Textil
 Nordisk Rörmärkning
 Älvängens Cykel
  Bröderna Nilsson Tanktransport
 Bildovision

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

NÖDINGE. Vems histo-
ria?

Det är namnet för 
det projekt och på den 
utställning som invig-
des i Ale gymnasium i 
onsdags.

Nyanlända ungdomar 
visar resultatet av den 
arkeologiska utgräv-
ning som skett vid den 
gamla tjänstebostaden 
på Backa Säteri.

Sven Pettersson, som bodde 
i den gamla tjänstebostaden, 
från det att han föddes 1937 
och åtta-nio år framåt i tiden, 
fick äran att klippa det röda 
bandet och förklara utställ-
ningen för invigd. Ett 20-tal 
personer tog del av ceremo-
nin som hölls utanför huvud-
bibliotekets entré.

– Utställningen kommer 

att finnas kvar här fram till 
årsskiftet. Sedan är tanken att 
utställningen ska vandra runt 
till andra bibliotek i kommu-
nen, förklarade projektledare 
och tillika arkeolog Andreas 

Antelid.
Utgrävningarna vid 

den gamla tjänstebostaden 
skedde vid tre olika tillfällen 
i höstas. Ett område på totalt 
fem kvadratmeter genom-
söktes under Andreas led-
ning. 

– Vi hittade fler saker än 
förväntat. Det mest unika var 
ett mynt från 1760-talet som 
är betydligt äldre än det hus 
som står där idag, berättar 
Andreas Antelid. 

Fynden från platsen visas 
i två glasmontrar. Dessutom 
finns berättelser nedteck-
nade från platsen, bland 
annat en historia signerad 
Sven Pettersson.

– Hade jag varit klok 
när farsan plöjde åkern och 
fann flintayxor och annat, 
så skulle man sparat dem. På 
den tiden tyckte man det var 
rena skiten, skrattar Sven.

Under projektets gång 
har ungdomarna från Ale 
gymnasiums introduktions-
program och den lokala 
hembygdsföreningen träffats 
för att utbyta kunskaper om 
platsen och dess historia.

– Det har varit ett mycket 
lyckat och framgångsrikt 
projekt, avslutar Andreas 
Antelid.

Vandringsutställning 
invigd i Nödinge

Arkeolog Andreas Antelid tillsammans med några av de ung-
domar som deltagit i projektet ”Vems historia?”.

Sven Pettersson förrättade invigningen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NY REGI!
Nu har vi kvällsöppet igen

FREDAG & LÖRDAG ERBJUDER KÖKET:

2 RÄTTER 169:-
3 RÄTTER 199:-

V Å R A  N Y A  Ö P P E T T I D E R :
Mån-tis 11-14.30, ons-tor 11-22,  
fre 11-01, lör 13-01, söndag 13-20

Välkomna /Dragan med personal

Pizza & 
stor stark 

TAKE AWAY!

VI HAR STÄNGT: 24-25 DEC, 
31 DEC SAMT 1 JAN

Vi önskar alla våra gäster en 
God jul och ett Gott Nytt År!


