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Europa behöver 
mer samarbete!
Kryssa en Folkpartist i EP-valet!

Marit Paulsen (1:a) Jasenko Selimovic (3:a)Cecilia Wikström (2:a)

ALAFORS. Det som förut 
var Hälsodagen har bytt 
namn till Furulundsda-
gen.

Inriktningen är emel-
lertid densamma som 
tidigare.

Många pensionärer 
möte upp i Ahlafors IF:s 
folkparksidyll.

Det var aningen kylslaget 
när grindarna till Furulund-
sparken slogs upp klockan 
tio på onsdagsförmiddagen, 
men ganska snart sken solen.

– Inget kanonväder, men 
det gör inget. Besökarna ak-
tiverar sig för fullt och håller 

värmen uppe ändå, konstate-
rade folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén som gick runt 
och delade ut gratislotter till 
alla.

Det fanns också lotter att 
köpa och där utgjordes pris-
bordet av diverse olika kruk-
växter och blommor. 

– Jag hoppas ha tur, sade 
Kjell Pettersson från Nol, 
men någon vinst blev det 
dessvärre inte denna gång.

Lilly Johannesson hade 
gjort frågorna till poängpro-
menaden. Deltagarna fi ck 
gnugga sina geniknölar sam-
tidigt som de kunde passa på 
att njuta av det vackra land-
skapet i Furulundsterrängen.

– En bättre plats än Fu-
rulund är svår att fi nna för 
denna typ av arrangemang, 
förklarade Birgitta Fredén.

Inne i parken väntade den 

traditionella femkampen 
med bland annat pilkastning, 
skokastning och träffa spi-
ken. Poängen från de olika 
delmomenten räknades se-
dan samman.

Sin vana trogen agerade 

Lotti Klüg konferencier och 
presenterade den underhåll-
ning som bjöds från scen i 
form av sång och dans.

– Jag har själv avverkat 
femkampen, men det är ing-
et vi pratar högt om, skratta-
de Lotti.

Två trehjulingar av mo-
dell större gick att provcykla 
för dem som önskade. Helt 
lätt var det inte.

– Det tar lite tid att vänja 
sig, men en trehjuling är väl-
digt bra för dem som har det 
lite svårt med balansen, säger 
Birgitta Fredén.

Alla tycktes njuta av sam-
varon i Furulundsparken och 
i kaféet serverades kaffe och 
en hel del godsaker därtill.

Som arrangör för Furu-
lundsdagen stod SPF, PRO, 
Ale Kontakt- och stödverk-
samhet, Röda Korset samt 
Rådet för Hälsa och Trygg-
het.

JONAS ANDERSSON

Kjell Pettersson och Birgitta Berglund köpte lotter och hoppades 
vinna blommor.

Trehjuling för vuxna gick att 
provcykla i Furulundsparken. Musikunderhållning från scenen.

Hälsosam dag i Furulundsparken

Under 2012 bildades 
föreningen Pilgrims/vand-
ringsleden Lödöse-Essunga 
för att uppmärksamma, röja 
och märka ut leden mellan 
Lödöse och Nossebro. An-
sökan till två olika Leader-
områden lämnades in för att 
kunna möjliggöra projektet. 
Projektet startade 1 januari 
2012 och gällde i två år.

Hålanda Hembygdsför-
ening genomförde sträckan 
genom Hålanda Socken. 
Vi startade med att besöka 
respektive ordförande i 
tre vägföreningar och sju 
markägare. Alla var vänligt 
inställda till projektet.

Den 12 april förra året 
gjordes en rekognoserings-
vandring från Svalered till 
Hålandagränsen. Därefter 
startade vi i Hålanda Hem-
bygdsförening vårt arbete 
med att dels sätta upp stol-
par med det godkända mär-
ket för Pilgrimsled, dels röja 
vandringsstig, bygga broar 
och spångar. Den svåraste 

sträckan var utefter Grönån 
mellan hembygdsföreningen 
och Mauritzberg.

Den 9 maj 2013 genom-
förde 33 deltagare med 
guide en pilgrims-/kultur-
vandring från Lödöse till 
Hålanda kyrka. En vandring 
på cirka 12 kilometer. Åter-
färden skedde med buss till 
Lödöse.

Den 12 oktober genom-
förde 24 deltagare med 
guide, med start i Hålanda 
kyrka, en vandring på cirka 
6 kilometer till Getås. Åter-
färden skedde med Västtra-
fi ks buss till kyrkan.

Leden används ständigt 
av personer som tycker om 
att vandra i skogsmiljö.

Nu står vi inför en 
ny vandring med guide 
fredagen den 30 maj från 
Hålanda kyrka utefter leden 
till Getås med ett antal 
stopp och information. Se 
annons!

Hålanda Hembygdsförening
Christer Damm

 Fredagen den 30 maj arrangeras en vandring från Hålanda 
 kyrka till Getås. 

Kulturvandring i Hålanda
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