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ALVHEM. Trädet har cir-
ka 500 år på nacken.

På 1950-talet var det 
Sveriges största lind.

I samband med stor-
men Egon skadades 
emellertid den ståtliga 
linden som välkomnar 
besökarna till Kungsgår-
den.

Linden, som står placerad 
strax intill Ale GK:s klubb-
hus, fick ge vika när stormen 
Egon drog in förra helgen. 

Halva trädet föll till backen.
– Stormen Gudrun tog 

en del av trädet, nu har det 
halverats. Vår ståtliga lind 
har länge utgjort en symbol 
för Ale GK, säger golfklub-
bens ordförande Merja For-
säng.

– Jag har pratat med kom-
munekolog Göran Frans-
son och förutsatt att trädet 
inte är ruttet så ska det kun-
na överleva.

Ale GK hade sitt första 
styrelsemöte för året i förra 
veckan och där diskuterades 

bland annat utmaningen att 
kunna locka fler golfare till 
Kungsgården.

– Vi tror och hoppas på 
ett lyckat 2015. Vi ser fram 
emot våren med tillförsikt 
och hittills har väderleken 
varit helt okej. Ett lagom 
snötäcke vore bra för banan. 
Det sämsta som skulle kun-
na hända är om snön smälter 
och fryser till is på greener 
med tjäle under. 

JONAS ANDERSSON

Den 500 år gamla linden som välkomnar besökarna till Ale GK:s klubbhus på Kungsgården gav 
vika när stormen Egon drog fram.

500 år gammal lind 
gav vika för Egon
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TRÄNA UTAN  
BINDNINGSTID!
ÖPPET 04.00-23.00

GYM
GYMKIDS
KONDITION
FRIA VIKTER
PERSONLIG TRÄNING
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS
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Nordic Wellness Älvängen
Sventorpsvägen 2
0303-746005

– EN FÖRELÄSNING OM DOPING –

Jonas Karlsson – Sportjournalist, föreläsare & krönikör 

föreläser tillsammans med Tommy Moberg – expert i 

frågor kring ungdomar, doping och missbruk.

ONSDAG 11 FEBRUARI KL 18 – 21
TEATERN, ALE KULTURRUM

FRI ENTRÉ – FÖRST TILL KVARN GÄLLER

Ale kommun, Vakna, Ungdomsrådet, Lärlingsgymnasiet, STC, 
Nordic Wellness, SISU i samarbete med SPORTFRONT

TOMMY MOBERGJONAS K ARL SSON

Jonas Karlsson – Sportjournalist på SVT, 

föreläsare och krönikör föreläser tillsammans med 

Tommy Moberg – expert i frågor kring ungdomar, 

doping och missbruk


