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SKEPPLANDA. Traditio-
nen hålls vid liv.

Nu på lördag stundar 
sommarfest på Grönköp.

– Vår hembygdsdag 
är en årlig höjdpunkt, 
förklarar Sten Olsson, 
ordförande i Skepplan-
da Hembygdsförening.

Hembygdsdagen började 
som en tillställning i bygde-
gården innan arrangemanget 
så småningom fl yttade ner 
till Grönköp.

– Det är åtminstone en 
20-årig tradition, säger Sten 
Olsson.

Arrangören brukar ha för 
vana att pricka in en dag med 
sol och vackert väder. För-
hoppningsvis blir det så den 
här gången också.

– Jag kan faktiskt inte 
minnas att det har regnat. 
Ibland har det kommit nå-
gon skur när vi har packat 
ihop sakerna.

Varför ska aleborna 
komma till Grönköp på 
lördag?

– Bland annat för att vi 
bjuder på ett fantastiskt 
brödbak över öppen ugn. 
Det brukar vara populärt 
och brödkakorna går åt som 
smör i solsken, säger Sten 
Olsson och fortsätter:

– Jag vill också nämna den 
utsökta bryn- och äggosten 
som fi nns till försäljning i 
serveringstältet. Sedan har vi 
8-10 utställare som erbjuder 
alltifrån blommor till ho-
nung.

JONAS ANDERSSON

Sommarfest på Grönköp

På lördag arrangeras Hembygdsdag på Grönköp i Skepplanda. Brödbaket över öppen ugn är ett 
givet inslag.
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FLER LÄRARE I SKOLAN FRAMFÖR NYTT KOMMUNHUS!
MER STUDIERO OCH TRYGGHET TILL ELEVERNA

Den 14 september kan du säga ifrån!

Ale
lansforsakringar.se

Vi hjälper dig  
med företagets  
försäkringslösningar

Lennart Svensson Försäkringsrådgivare Företagsförsäkring

Peter Johlund Försäkringsrådgivare Liv och Pension

0520-49 49 15

0520-49 49 09

SURTE. Den 27 juli fyllde 
Anna-Lisa Martinsson 
100 år.

Det fi rades med ett 
storslaget kalas på Frid-
hem där hon bor.

– Jag fi ck telegram 
från självaste kungen 
och drottningen. Tänka 
sig!

Anna-Lisa Martinsson här-
stammar från Trollhättan, 
men har också bott i Göta 
och på rasområdet i Surte 
när det begav sig.

– Visst minns jag raset. 
Det var hemskt! Jag hade 
min son på tåget och vi trod-
de att järnvägen hade gått i 
älven, berättar Anna-Lisa.
Sonen är Gunleif Martins-
son, 78, som fi nns på plats i 
lägenheten på Fridhem när 
lokaltidningen kommer på 
besök.

– Precis som mamma be-
rättar så fanns jag med på 
tåget som gick mellan Surte 
och Agnesberg. Jag minns 
att det blev strömlöst i höjd 
med Agnesbergsbron och att 
vi rullade in till stationen.

Anna-Lisa Martinsson 
har upplevt mycket under 
sina hundra levnadsår. Hon 
föddes samma år som första 
världskriget bröt ut.

– Det som slår mig är den 
tekniska utvecklingen som 
har skett. Jag har fått uppleva 
alltifrån radio till tv-appara-
ter och datorer.

Några ålderskrämpor 

känner hon inte av. Däremot 
har synen och hörseln börjat 
svikta, men det är inget som 
bekymrar henne.

– Det fi nns sådana fi na 
hjälpmedel, säger hon.

Framför radion
Dagarna tillbringar hon gär-
na framför radion. Under 
de heta sommardagarna har 
fl äkten fått stå på.

– Jag klagar inte över vär-
men, säger Anna-Lisa be-
stämt.

Förr ägnade sig Anna-Li-

sa mycket åt handarbete, så 
som stickning och virkning. 
Numera blir det inte så 
mycket av just den varan.

100-årskalaset fi rade An-
na-Lisa med släkt och vän-
ner i samlingslokalen på 
Fridhem. Gratulanterna stod 
i kö.

– Förutom telegrammet 
från kungahuset var det väl-
digt roligt att Ale kommun 
uppmärksammade mig med 
en blomma.

Anna-Lisa Martinsson 
trivs med livet på Fridhems 

äldreboende och rosar per-
sonalen.

– De tar hand om mig och 
är så rara. Det jag klarar av 
på egen hand vill jag emel-
lertid utföra själv.

Hur lever man för att 
bli 100 år?

– Hon är envis, säger so-
nen Gunleif.

– Då är vi två, replike-
rar Anna-Lisa Martinsson 
snabbt…

JONAS ANDERSSON

100-åring som trivs på Fridhem

Anna-Lisa Martinsson tillsammans med sonen Gunleif Martins-
son.

Anna-Lisa Martinsson fyllde 100 år den 27 juli. Födelsedagen firades på Fridhems äldreboende i 
Surte.
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