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NÖDINGE. Förutsätt-
ningarna kunde inte 
vara bättre.

Vättlefj ällsvandringen 
bjöd på sol och dessut-
om en nästintill snustorr 
terräng.

– Så bra som det kan 
vara, konstaterade Jack 
Grönroos, arrange-
mangsansvarig från OK 
Alehof.

När lokaltidningen når Jack 
Grönroos på måndagsför-
middagen är inte statistiken 
helt sammanställd.

– Vi har inte fått den exak-

ta uppgiften för Vättlestugan 
ännu, men kan konstatera att 
det rör sig om ungefär 650 
personer som har vandrat. I 
fjol lockade arrangemanget 
740 personer. Tappet ser vi i 
Angered.

Starten öppnade redan 
klockan halv sju på söndags-
morgonen, i Dammekärr 
och Vättlestugan, och då 
visade faktiskt termometern 
på någon minusgrad. Senare 
på dagen gick temperaturen 
upp till 11-12 grader.

– Idealiska förhållanden 
måste jag säga. Jag samtala-
de med några förstagångs-
vandrare som verkligen var 

förtjusta. Någon tyckte till 
och med att terrängen här 
var vackrare än Höga Kusten 
och det är inget dåligt betyg, 
säger Jack Grönroos.

Som ett alternativ till 
Vättlefjällsvandringen på 
25 kilometer valde några 
att promenera KortVättlen, 
som mäter 15 kilometer.

– Merparten av deltagarna 
väljer ändå att gå den långa 
sträckan, säger Jack.

Nästa år är det jubi-
leumsdags. Då fi rar Vättle-
fjällsvandringen 40 år.
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Det är vi
som är
Axelssons!

Mer än bara mäklartjänsten. 

Kontakta oss:  

Spännande 
nybyggnads-
projekt!

Här kan vi erbjuda ett mycket spännande nybyggnads-
projekt att färdigställa enligt din smak! Ett bra alternativ för 
dig som tänkt bygga själv då en stor del av ”resan” redan 
är gjord. Stor tomt som även innefattar en del av Gårdsjön. 
Separat gästhus. Ett unikt tillfälle där huset och platsen 
ska absolut upplevas på plats. Välkommen! 160 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris. 
Ring för visning. Gårdsjövik/Nygård.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Charmigt hus 

Äldre hus delvis renoverat i härligt läge. Högt med utsikt 
och gränsar mot skogen. Mycket charmigt med historia. 
Tre stycken sovrum och nytt badrum. Garage, hönshus 

Välkommen! 120+24 kvm. 

Pris 995.000:- som utgångspris. 
Visning 8/5. Skår 310.

Drömboende  
på landet!

Enplanshus med garage, ett mindre stall och egna 
marker. Vad mer kan man önska! Huset har tre sovrum, 
braskamin och härlig altan. I stallet får du plats med 

avkopplingen. Välkommen hit! 134 kvm. 

Pris 2.595.000:- som utgångspris. 
Visas 10/5. Sannum Smedsgård 560.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se
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 Gänget från Göteborg hade vilat i Dammekärr innan Vättlefjällsvandringen fortsatte. 
 Från vänster Liselotte Löfgren, Bosse Johansson, Caroline Didriksson, Marie Gefvert och
 Jan-Inge Karlsson. 

Fredrik Svensson, Göteborg, sprang Vättlefjällsleden och tillryggalade 15 kilometer på 1.25. Lars-
Åke Johansson (t h) från Bohus valde att springa hela slingan, 25 kilometer, som en god genomkö-
rare inför Göteborgsvarvet. Klockan stannade på 2.40.

Lite kaffe efter halva vägen och rast i Dammekärr tog Anja Pet-
tersson och Jeanette Ahlberg.

Leif Abrahamsson föll olyck-
ligt i spåret och blödande i 
ansiktet kom han till Dam-
mekärr.
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Vandring bjöd på idealiska förhållanden


