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LILLA EDET. På måndag 
börjar iordningställan-
det av en skatepark vid 
Fuxernaskolan i Lilla 
Edet.

Invigningen kommer 
att ske den 15 juni.

– Efterlängtat av 
ungdomarna, säger initi-
ativtagaren Ulf Wetter-
lund.

IK Bergaström kommer att 
äga anläggningen och ha ett 
nyttjanderättsavtal. Parken 
levereras av Finja Betong i 

samarbete med Göteborgs 
Betongborrning och Ital 
Cargo.

– Den tidigare skatepar-
ken i Ströms Slottspark ut-
sattes för skadegörelse. Nu 
skapar vi en ny och betydligt 
bättre anläggning, säger Ulf 
Wetterlund.

– För att få till en smidig 
hantering av bidragsansök-
ningar och så vidare och för 
att komma igång med pro-
jektet bildades en sektion 
under IK Bergaström.

Bygget kommer att dra 
igång i början av nästa vecka 

och sedan är det full fart 
fram till invigningen av Fux-
erna skatepark.

– Eftersom vi ansvarar 
för grannfastigheten, det vill 
säga skolan, så ligger det i 
vårt intresse att se till så att 
logistiken fungerar, att de 
finns belysning, att staketet 
är okej och så vidare, säger 
Raimo Proos på Leifab.

Skateparken kommer att 
bestå av Half pipe, Grinder, 
Bank, Blazing rail, Nano 
cube, Fat bank och Spine-
more.

JONAS ANDERSSON

STRÖM. På lördag ar-
rangeras spelmansstäm-
ma för 37:e året i rad.

Det blir dock premiär i 
Ströms Slottspark.

– Vi får överge As-
keröd då vi inte läng-
re kan tillhandahålla 
parkering, säger Yngve 
Jonsson. 

Yngve Jonsson, som är inne 
på sitt 79:e levnadsår, har vid 
två tillfällen avtackats som 
general för Spelmansstäm-
man Askeröd. 

– Alla vill ha stämman, 
men ingen vill hålla i skaf-
tet, säger Yngve som är still 

going strong och alltjämt 
den som håller i trådarna för 
arrangemanget tillsammans 
med övriga eldsjälar i Lilla 
Edets Spelmanslag.

Det var på våren 1978 
som man började titta runt i 
bygden efter en lämplig plats 
för att ha en spelmansstäm-
ma på och fastnade för As-
keröds hembygdsgård. Den 
hade skänkts av bonden Os-
kar Andersson till kommu-
nen exakt som den stod när 
han slutade att bruka gården 
på 50-talet.

– Den förvaltades av Hjär-
tums Hembygdsförening 
som blev eld och lågor när 
vi berättade om våra tankar, 

förklarar Yngve.
Sista lördagen i maj var 

det dags och det började 
strömma in spelmän och pu-
blik i stora skaror. Så har det 
fortsatt.

– Vi har alltid spelmans-
stämman sista lördagen i 
maj. Det enda skillnaden i år 
är att vi flyttar från Askeröd 
till Ströms Slottspark. Fälten 
runt Askeröd har blivit upp-
löjda, så det finns ingenstans 
att parkera bilar.

– Hur länge vi skall hålla 
igång stämman hänger på 
om vi lyckas engagera nya 
ideellt arbetande medarbe-
tare. Vi som en gång började 
har blivit till åren, så orken 

är inte densamma längre, sä-
ger Yngve som i likhet med 
Sven-Olof Olsson och Al-
lan Åkesson fått Lilla Edets 
Kulturpris för sitt arbete 
med folkmusik i kommunen.

Hur är känslan inför 
helgen?

– Positiv! Det här kom-
mer att bli jättebra. Vi ska slå 
upp två stora tält, som skyd-
dar för både regn och starkt 
solsken. I övrigt är konceptet 
detsamma som tidigare år, 
avslutar Yngve Jonsson.

JONAS ANDERSSON

SPF Göta Älvdals-
bygden gjorde en utflykt 
den 14 maj till Francis-
kusgården i Jonsered. 
Klostret inryms i det 
gamla ålderdomshemmet 
sedan mitten av 1980-ta-
let och där bor nu åtta 
franciskanermunkar.

Broder Jesper tog 
emot och hälsade väl-
kommen och lämnade 
sedan över till broder 
Stefan, som först berät-
tade om sin egen kallelse 
till att bli munk. Man 
får vistas i klostret 5-7 
år innan man avlägger 
klosterlöftet. Han berät-
tade om sitt vardagliga 
liv, som mestadels består 
av bön och hushållsgör-
omål. Att ta emot gäster 
på längre eller kortare tid 
bidrar till försörjningen. 
Munkarna har också 
kostnadsfri ungdom-
sverksamhet. 

Med humor och 
tålamod besvarades alla 
frågor och mycket nöjda 
deltagare fick avslut-
ningsvis se klosterkapel-
let.

HÅLLERÖD. Var ligger Hål-
leröd? Kör från Ström i Lilla 
Edet genom Hjärtum mot 
Trollhättan. Skyltar visar.

En stor skara, säkert 70 
personer, tog sig fram till 
Hålleröd på pittoreska grus-
vägar med gräs i mitten den-
na vackra försommarsöndag 
den 25 maj. Maria Fast, 
ordförande i Hjärtums hem-
bygdsförening, invigningsta-
lade. 

Vad är en spånhyvel? Jo, 
den har ett stort hyvelblad 
som, drivet av ett vattenhjul, 
går fram och åter och som 
skär ut stora träskivor, spån, 
ur en träkubbe. Spånen an-
vänds för taktäckning. Kurt 
Olsson var med och renove-
rade hyveln på 1970-talet. Så 
här berättade han: 

– Folk hade halmtak med 
råghalm. Det gick bra så 
länge man slog rågen med 
lie och tröskade med slaga. 
Men så kom tröskverken och 
halmen blev skadad. Då gick 
man över till spån som gjor-
des främst av unga furor. 

Varför inte tegelpan-
nor? 

– Takstolar och övriga de-
lar av takkonstruktionen var 
dimensionerade för att bära 
upp ett lätt halmtak. Det gick 

inte med tegel. Det blev för 
tungt. Så det fick bli spån. 

Därför byggde Kurts 
far, Mandus Olsson i Hål-
leröd, en spånhyvel 1921. 
1972 överläts spånhyveln till 
hembygdsföreningen av so-
nen Henry Olsson, bror till 
Kurt. Det är Mandus sonson, 
Eive Olsson, som nu har 
rustat upp hyveln.

Men varför har ni skif-
fer på taket över spån-
hyveln? Ni borde väl ha 
spån? 

– Jo, det var så att Bror 

Martinsson som var med 
och renoverade hyveln, han 
var snickare. En gång var han 
i Skepplanda och reparerade 
taket på kyrkan. Då blev det 
skiffer över så han ordnade så 
det kom till Hålleröd.

Efter invigningen i Hål-
leröd fortsatte firandet på 
Askerödsgården. Närheten 
till Trollhättan och Väners-
borg gör att gården med 
sina brukade åkrar kan bli 
attraktiv som utflyktsmål. 
Pilgrimsleden, som nu märks 
upp av hembygdsföreningen, 

kan bidra till att gården blir 
intressant för vandrare. As-
kerödsgården är en klenod, 

värd att utveckla som be-
söksmål.

Bo Björklund

Ulf Wetterlund och Harri Salminen på den plats där Fuxerna skatepark kommer att bli belägen. In-
vigningen kommer att ske den 15 juni.

Skatepark i Lilla Edet
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Stämma byter spelplats
– Flyttar från Askeröd till Ströms Slottspark

Spelmansstämman Askeröd flyttar till Ströms Slottspark. Yngve 
Jonsson hälsar publik och spelmän välkomna nu på lördag.

SPF-are 
på utflykt

Spånhyveln i Hålleröd är invigd

Spånhyveln i Hålleröd i norra Hjärtum invigdes i söndags. Vat-
tenhjulet finns under det övre taket och spånhyveln under det 
nedre. Taken är täckta med skiffer från Skepplanda kyrka. Vatt-
net i dammen uppe på berget räcker för att hyvla en hel dag. 

Eive Olsson hyvlar och Kurt Fast tar emot de hyvlade spånen. 
Han har famnen full med spån.


