
SAMMANSTÄLLNING AV TRÄDGÅRDSÄLSKARE I 
ALE´S FÖRSLAG PÅ TRÄFFPUNKTER OCH 
KULTURPLATSER M.M. I ALE KOMMUN  

                      ALE –  Kommunen mellan vatten och skog

Problem:  Vi tycker att ALE kommun saknar levande träffpunkter där ALLA; barn, 
familjer, 
                   skolklasser, funktionshindrade, allergiker och pensionärer m.m. ska kunna vara 
                   aktiva, träffa likasinnade, uppleva gemenskap eller bara sitta och hämta kraft.
                   Platserna bör kunna upplevas med all våra sinnen (syn, hörsel, lukt, smak, 
känsel 
                   och balans- och kroppssinnet) samt vara inspirerat av kultur-, historia- och/eller 
                   av den vackra naturen som finns i kommunen.

Förslag på träffpunkter i ALE kommun:

1.  FORSBÄCKEN I SURTE
     När man kommer från Göteborg och närmar sig Surte, så dyker ett fantastiskt vattenfall upp på höger sida.
     Alla lägger märke till vattenfallet och många undrar var det kommer ifrån och blir intresserade av fallets
     historia. Få vet områdets kulturhistoria…… Mellan kommungränsen och vattenfallet ligger fula företagshus.  
     Så vid vattenfallet bör man göra något välkomnande och vackert. Vattenfallet skulle ”öppna ögonen” för en 
     naturskön och kulturhistorisk kommun mellan vatten och skog.

     Historia: 
     *  Från början var här tre dammar.  1.Övre dammen är nu bara sumpmark  2. Kellers damm, anlades på   
        1850-talet  3. Kodammen
     * 1840-talet Glasbruket vid Forsbäck i Södra Surte grundades i blygsam skala
     * Från början var dammarna lertäkter för tegelbruket i Forsbäck.
     * Forsbäcks kvarn låg mellan landsvägen och älven och var i bruk till omkring 1940-talet.
     * Från södra delen av Keillers Damms dämme går en gammal väg ned till Forsbäck.
     * Från botten av Kodammens dämme går en stensatt, smal ”vägbank” på norra sidan av bäckfåran ned till 
        Forsbäck. Det är fundamentet till rörledningen från Kodammen till kvarnen.
     * Söder om Svandammarna, Fågeldammarna, Kodammen och Hästdammen finns en kvarnsten från Forsbäck 
     * Utanför Konsum och biblioteket finns en kvarnsten från Forsbäck

     Förslag på åtgärder:
    *   En liten parkeringsplats på höger sida om trafikplats Surte Södra. 
    *   En  gångväg från trottoaren upp till den befintliga ”hyllan” på vänster sida  om vattenfallet.
    *   Anlägga på ”hyllan” en liten vacker fika- och utsiktsplats med några bänkar.
    *  Belys gångvägen upp till ”fika- och utsiktsplatsen”
    *  Plantera några syrenbuskar och gammaldags svenska perenner i anslutning till fikaplatsen
    *  Röj hela vattenfallet och en bit vid sidan om från träd och sly.
    *  Högtryck bergsknallarna så blir fallet vackrare.
    *  En gångväg från fika- och utsiktsplatsen fram till Forsbäcken, belys även denna. Längst fram vid 
Forsbäcken 
        bör vändplats göras. Detta för att rullstolar, rollatorer och barnvagnar ska kunna vända. 
    *  En informationstavla om Ale Kommuns olika vandringsleder samt  historien om Keillers damm, kodam- 
        men, Forsbäcks tegel- och glasbruk, Forsbäcks kvarnar samt om Forsbäcken och dess fantastiska vattenfall.
    *  Belys vattenfallet de sista 75 metrarna, året om.
    *  Smidesstaket; 1.   Fika- och utsiktsplatsen   2.  Vändplatsen vid Forsbäcken   3. Vid stora nivåskillnader
    *  Restaurera vandringsleden och gör den till en rundslinga. Intressant och spännande för alla; förskolor, 
        föreningar med alla inriktningar, familjer m.m. Eftersom området är mycket vackert och har ett stort 



        kulturvärde så skulle området locka många, både kommunens innevånare och turister. 

2.   JORDFALLET I BOHUS 
     En vacker, kulturell, historisk och lättillgänglig plats för en träffpunkt i Bohus förslår vi EKAS gamla 
tennisplan
     samt en rundslinga utefter Almekärrsbäckens rika flora.   

     Historia:  
     * Bohus hette tidigare Jordfallet. Namnet Jordfallet kom av ett jordskred som inträffade ca 1150 när delar av 
        det som idag är vägen Källarliden, rasade ner i Göta älv. Skredet var till ytan, 37 hektar, det största som
        någonsin inträffat i Sverige. Jordmassan var tillräckligt stor för att nästan helt täppa till älven som vid denna 
        tid var 500 meter bred här.
    * Stationssamhället Bohus ligger på gamla byn Skårdals tidigare marker, och denna by var tillsammans med 
       norra delen av Surte by, det s.k. "Danska Surte", en del av Danmark ända till freden i Roskilde 1658, då 
       Bohuslän tillföll Sverige. Detta danska område på östra sidan av Göta älv benämndes Skårdals skate, och 
       gjorde att Danmark kunde ta upp tull från de som passerade land- och sjövägen förbi Skårdals skate och   
       Bohus fästning.

   Förslag på åtgärder:
   * Gör en rundslinga med aktiviteter för barn utmed vägen samt informationstavlor som berättar om platserna 
      man går förbi eller om samhället runt omkring.  Natur-, kultur- och samhällsinformation. 
   * Röj och gör Almekärrsbäcken och ravinen vacker
   * Vad som bör göras när bäcken och ravinen är vacker. 
        - Dränera och asfaltera stigen på de ställen som saknar asfalt. Stigen måste vara anpassad för rollatorer, 
          rullstolar och barnvagnar. Inga nivåskillnader.
   *  Bänkar bör finnas efter stigen.
   *  Stigen måste var väl markerad.
    *   Informationstavlor utefter stigen  
   *  Två övergångställe måste tillkomma.
   *  Tre barnaktiviteter bör finnas efter vägen.

   *  Träffpunktens placering. I slutet av Bäckgränd ligger en vacker och lugn plats som tidigare varit EKAS 
      tennisplan, en liten hylla mellan den branta klippväggen och den porlande bäcken.        
      -  Bygg en mur runt tennisplanen så den blir cirka 1 meter hög.
      - Anlägg en trevlig grillplats med en stor grill, ”arbetsbänk”, papperskorg, bord och bänkar.
      *  På den sidan som vetter åt klippväggen och åt tennisplanen.
          - Bygg ett staket av något som håller och ser snyggt ut, ex.  smide . 1 meter högt.
          - Anlägg på ena halvan en lekplats med lekhus och sandlåda samt bänkar.
          - Plantera en häck i mitten av platsen.
          - Anlägg en boulebana på andra sidan om häcken. Även bänkar och papperskorg bör finnas där. 
       *   Mellan de båda ”halvorna” kommer Natur- och kulturstigen genom, nerifrån p-platsen.

3.  KULTURRUMMET OCH HÅLLDAMMSBÄCKEN I NÖDINGE
     Närheten till kulturrummet är viktigt eftersom ”huset” är spännande och har en stor potential.     
     Lokalerna/verksamheten i huset kan utnyttjas på många sätt. 
     I området ligger bland annat flera daghem/förskolor, skolor, äldreboende, serviceboende m.m. 
     Att gå Natur och Kulturstigen med några boende från äldreboendet, kasta lite boll på aktivitets-  
     platserna samt avnjuta en kopp kaffe med kanelbulle i mål. Den promenaden ger frisk luft, 
     funktionsträning och social gemenskap. Och som grädde på moset behövs inget sömntablett! 

     Förslag på åtgärder:
    * Gör en rundslinga (bron över Hålldammsbäcken, följ bäcken österut, Klockarevägen, Nödinge offerkälla och
       kyrka, Gamla Kilandavägen, åter utmed bäcken) med aktiviteter för barn utmed vägen samt informations-
       tavlor som berättar om  platserna man går förbi eller om samhället runt omkring.  Natur-, kultur- och 
       samhällsinformation. Start och mål vid flaggstången på höjden utanför kulturrummet.
   * Röj och gör Håldammsbäcken och ravinen vacker
   * Vad som bör göras när bäcken och ravinen är vacker. 
        - Dränera och asfaltera stigen på de ställen som saknar asfalt. Stigen måste vara anpassad för rollatorer, 
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          rullstolar och barnvagnar. Inga nivåskillnader.
     *  Bänkar bör finnas efter stigen.
     *  Stigen måste var väl markerad.

     *  Träffpunkten placeras i anslutning till Kulturrummet (höger sida om huvudentrén) vilket bidrar till att 
         rummet lever upp till sitt namn och kan utnyttjas på ett helt annat sätt än nu.  Utställningar,  tips-
         promenader, sagostunder och musik i det fria, bouleturneringar, promenader med olika teman m.m.  
         Biblioteket med sina kunskaper, resurser och nätverk är en tillgång. Under sommartiden kan skolungdom 
         här bedriva kaféverksamhet .  Det är bara fantasin som stoppar……….. 
         Detaljförslag på träffpunktens och tillhörande aktivitetsplatsers placering och utformning finns hos ALE 
         kommuns Kultur- och Fritidsförvaltning.

4.   MINNESPLATSEN I NOL 
      Nol har en stor kulturskatt, det stora stenblocket som vilar på 4 ben, vilken ligger på ängen, Folkets 
      Husvägens högra sida.  Historien om stenblocket känner de äldre Nolborna till, men många yngre samt 
      nyinflyttade har ingen aning om dess historia.    

      Historia:
     * I början av 1900-talet låg det bland annat en Konstläderfabriken på nuvarande Tudors område i Nol. De 
         tillverkade bland annat unikaboxar. Trollevik är uppförd i början av 1900-talet som disponentbostad åt
         chefen på Konstläderfabriken i Nol.                      
        Det gick då en stor bäck genom Nol, från Göta älv bort genom Röda Dalen och mot Nödinge. Bäcken finns 
         fortfarande kvar, men när nya hus och vägar skulle byggas så ”gömdes” bäcken bitvis i en kulvert. När 
         kommunen ”gömde” bäcken i kulverten så togs den gamla bron bort. Bron som förr var Nols nav, 
         passerades dagligen av arbetare och transporter med häst och vagn till fabrikerna samt bl.a. chefen på 
         konstläderfabriken.  Han bodde ju på Trollevik, vilket gjorde att även han måste passera bron dagligen. 
         Men när kommunen ”gömde” bäcken i en kulvert så behövdes inte stenbron längre. Bron slängdes åt 
         sidan medan de gamla Nolborna vemodigt tittade på. Bron bestod av två stora stenblock som 
         fabriksarbetarna och transporterna med häst och vagn kämpat sig över i alla väder. Wilton Holmgren 
         liksom många andra gamla Nolbor trodde att kommunen skulle hedra den gamla bron. Bevara stenarna 
         tillsammans med dess historia. Inget hände så Wilton tog saken i egna händer och har placerat stenblocket 
         på ängen mellan kyrkan och "bäcken". 

        Förslag på åtgärder:
         * Låt Stenblocket bli det kulturminne genom att….
            - Anlägga en rund vattenspegel med höga kanter samt runda stenar ( 15 cm i diameter)  i botten.
            - Plantera en rabatt av röda rosor och blå lavendel ”nästan” runt om vattenspegeln
            - Placera den  gamla bron ”stenblocket” i vattenspegeln.
            - Asfaltera gångvägen och inne i bersån. Ingen nivåskillnad. (rullstolar, rollatorer m.m.)
            - Montera/plantera en ”berså”
           -  Montera 3 bänkar med rygg och armstöd samt 2 papperskorgar inne i bersån.
           -  Plantera några blommande buskar mellan de befintliga buskarna.
           -  Montera en anslagstavla med Nols fabrikers - och brons/stenblockets historia.
           -  Låt Wilton Holmgren inviga platsen.                                      

      

5.   IVAR AROSENIUS TOMT/MINNESPLATS
      Tomten skall ha som mål att ……..
      *  hedra och minnas Ivar Arosenius
      * fungera som en träffpunkt och aktivitetsplats samt en plats att hämta kraft på för kommunens alla 
         innevånare.



      * få turister att upptäcka Ivar Arosenius och Ale kommun.

Historia:
 *  1878  föddes Ivar Arosenius i Göteborg
*   1906 gifte han sig med Ida Andrea Cecilia Adler  
*  1906 föddes dottern Eva (Lillan) Benedicta Elisabeth 
*   1907 flyttade familjen till Älvängen , där Evas mor ägde en liten stuga. Förr var det häckar runt tomten och
     ett litet lusthus intill vägen. Ladugård, vedbod och jordkällare fanns också.
*  Han upplevde sin lyckligaste år i Älvängen. Här hade hans sin fru Ida och sin dotter Eva, vilka han ofta 
     hade som modeller i sitt konstnärsskap En tredje delen av hans produktion gjordes här.   
*  Han levde sina sista år i Älvängen. Den 2 januari 1909 avled Ivari i Älvängen, av sin blödarsjuka. Han är
    begravd på Östra kyrkogården i Göteborg                                    
*  1973 revs stugan. Fem dörrar, en kakelugn och en spis räddades och finns nu bevarade på hembygdsmuséet i 
    Prästalund, Starrkärr.
                                          
Förslag på åtgärder:
*  Detaljförslag på Ivar Aroseniustomtens utformning m.m. finns hos ALE kommuns Kultur- och 
    Fritidsförvaltning. 
    Förslaget  belyser Ivar Arosenius konstnärskap och hans lyckliga tid med familjen i Älvängen.

                                                        

                     FÖRSLAG PÅ BARNAKTIVITETER UTEFTER KULTUR- OCH NATURSTIGARNA:

                                        Barn har egen boll med sig och får kasta……..
                                        1.    Mot en stor träskiva med 7 olika stora hål. Olika poäng på hålen. 
                                        2.    I två/tre stycken korgbollsställningar, olika höjder.

                             3.    I ett antal cementringar med poäng på. Olika storlekar och höjder.

                             4.   Pussel. Vem bor vad. Tavla med ”bostäder”. I mitten finns 
                                    snören med sagofigurer på. Plupp – kåta, Pippi – villa Villerkulla o.s.v.

                             5.  Dragkamp. Två stycken tjocka rep (fastsatta) som ska användas för 
                                     dragkamp.

                                            Träffpunkterna skall självklart vara rökfria.

                                                       TRÄDGÅRDSÄLSKARE I ALE
                                            Elinor Johnson   och   Barbro Wallenius
                                                                070-3558054



1   FORSBÄCKEN I SURTE
När man kommer från Göteborg och närmar sig 
Surte, så dyker ett fantastiskt vattenfall upp på höger 
sida.
Alla lägger märke till vattenfallet och många undrar 
var det kommer ifrån och en del blir intresserade av 
dess historia.
Mellan kommungränsen och vattenfallet ligger fula 
företagshus. Så vid vatten-
fallet bör man göra något välkomnande och vackert.

            Vattenfallet skulle ”öppna ögonen” för en 
naturskön och     
                kulturhistorisk kommun mellan vatten 
och skog

   ALE – Kommunen mellan vatten och skog.

  För att få en positiv ”entré” till ALE KOMMUN bör det göras…….

*   En liten parkeringsplats på höger sida om trafikplats Surte Södra. 
*   En  gångväg från trottoaren upp till den befintliga ”hyllan” på vänster sida 
     om vattenfallet.
*   Anlägga en liten vacker fika- och utsiktsplats med några bänkar.
 *  Belys gångvägen upp till ”fika- och utsiktsplatsen”
*   Plantera några syrenbuskar och gammaldags svenska perenner i anslutning 
     till fikaplatsen
*   Högtryck bergsknallarna så blir fallet vackrare.
*   En gångväg från fika- och utsiktsplatsen fram till Forsbäcken, belys även 
     denna. Längst fram vid Forsbäcken bör vändplats göras. Detta för att 
     rullstolar, rollatorer och barnvagnar ska kunna vända. 
*   En informationstavla om Ale Kommuns olika vandringsleder och 
     om historien om Keillers damm, kodammen, Forsbäcks tegel- och glasbruk,
     Forsbäcks kvarnar samt om Forsbäcken och dess fantastiska vattenfall.
*   Belys vattenfallet de sista 75 metrarna, året om.
*   Smidesstaket; -  fika- och utsiktsplatsen
                               -  vändplatsen vid Forsbäcken
                               -  vid stora nivåskillnader
                    



     

Rundslingan runt Keillers damm, Kodammen och Forsbäcken skulle öka  
                 intresset för att komma ut i skog och mark.

*   Restaurera vandringsleden och gör den till en rundslinga. Intressant och spännande för 
     alla; förskolor, föreningar med alla inriktningar, familjer m.m. Eftersom området är 
     mycket vackert och har ett stort kulturvärde så skulle området  locka många. Men 
     tyvärr hittar ingen dit.  Få vet områdets kulturhistoria……
   
  - I dagsläget …….
       - ingen informationstavla nere i Surte.
       - ingen informationstavla där vandringslederna börjar……
       - söndriga spångar
       - spångar saknas
       - söndrig bro
       - nedfallna träd
       - tomburkar, tomflaskor och annat skräp ex. ”slaktad” moped.
       - leden ”osynlig” pga. att den går genom sumpmark och inga 
         ”ledmarkeringar”.
       - bro saknas över Forsbäcken
       - bänkar saknas
       - belysning saknas



*   Från början var här tre dammar.
     -  Övre dammen är nu bara sumpmark
     -  Kellers damm, anlades på 1850-talet
     -  Kodammen
*   1840-talet Glasbruket vid Forsbäck i Södra Surte grundades i blygsam skala
*   Från början var dammarna lertäkter för tegelbruket i Forsbäck.
*   Forsbäcks kvarn låg mellan landsvägen och älven och var i bruk till omkring 1940-talet.
*   Från södra delen av Keillers Damms dämme går en gammal väg ned till Forsbäck.
*   Från botten av Kodammens dämme går en stensatt, smal ”vägbank” på norra sidan
     av bäckfåran ned till Forsbäck. Det är fundamentet till rörledningen från Kodammen
     till kvarnen.
*   Söder om  Svandammarna, Fågeldammarna, Kodammen och Hästdammen finns en  
     kvarnsten från Forsbäck.
*   Utanför Konsum och biblioteket finns en kvarnsten från Forsbäck

                             

                    

                                 

   
               Låt Forsbäcken vattenfall ”öppna ögonen” för   
                            bilisterna/turisterna…..
2 TRÄFFPUNKT BOHUS



Bohus saknar en träffpunkt, en samlingsplats där ALLA ska kunna vara tillsammans. Platsen måste 
därför vara trygg, anpassad för rullstolar, rollatorer och barnvagnar samt vara rökfri.
Enligt alla undersökningar är dagens barn väldigt lite ute. Rör sig minimalt. De sitter inne och spelar spel m.m. 
på datorn, iphonen, surfplatta och allt vad det heter. Dagens barn byter sin napp mot en app………… För att 
bland annat underlätta för föräldrarna att få med barnen ut och för att inspirera vårdpersonal att ta en runda med 
sin vårdtagare samt att öka gemenskapen mellan alla boende i Bohus föreslår vi:
  
*  Natur och kulturstig (Bilaga 1)
    Anlägg en natur och kulturstig på en vacker kulturplats nära tätbebyggt område, där vatten måste 
    finnas. Det skall höras att man befinner sig i ALE; kommunen mellan vatten och skog! Det bör vara  
    en  spännande, njutbar, lärorik  och aktiv rundslinga. Det bör finnas aktiviteter för barn under 
    vägen samt informationstavlor som berättar om platserna man går förbi eller om samhället man 
    lever i.  Natur-, kultur- och samhällsinformation. 
    Först måste man tyvärr börja med att ”röja”, göra Almekärrsbäcken och ravinen vacker. Idag finns   
    där allt från nedfallna träd, sopor, trädgårdsavfall, byggmaterial och annan ”skit”. Med andra ord så 
    liknar bäcken och ravinen en soptipp. I ravinens kanter växer det mycket blommor och fågellivet stort.
    Vad som bör göras när bäcken och ravinen är vacker. 
    - Dränera och asfaltera stigen på de ställen som saknar asfalt. Stigen måste vara anpassad för 
      rollatorer, rullstolar och barnvagnar. Inga nivåskillnader.
    -  Bänkar bör finnas efter stigen.
    -  Stigen måste var väl markerad.
    -   Informationstavlor utefter stigen  
    -  Papperskorgar efter stigen.
    -  Två övergångställe måste tillkomma.
    -  Tre barnaktiviteter bör finnas efter vägen.; Barn har egen boll med sig och får kasta.
                                           *  Stor träskiva med 7 olika stora hål. Olika poäng på hålen. 
                                           *  Två/tre  stycken  korgbollsställningar, olika höjder.

                                *   Dragkamp. Två stycken tjocka rep (fastsatta) som ska användas för 
                                     dragkamp.
                                *  Ett antal cementringar med poäng på. Olika storlekar och höjder.
                                *  Aktivitet; Pussel. Vem bor vad. Tavla med ”bostäder”. I mitten finns 
                                    snören med sagofigurer på. Plupp – kåta, Pippi – villa Villerkulla o.s.v.
• Belysning .

•



*  Träffpunkt  (Bilaga 2)
     I slutet av Bäckgränd ligger en vacker och lugn plats, en liten hylla mellan den branta klippväggen 
     och den porlande bäcken. En ”husgrund” finns på den sida som vetter mot bäcken och på den 
    sidan som vetter ner mot Göta älv. På denna vackra plats borde en mötesplats för Bohusborna
    göras. Där boende i Bohus, barn, unga, äldre och gamla ska kunna träffas. Denna plats ligger utmed 
    Natur- och Kulturstigen. Träffpunkten skall självklart vara rökfri.
    -   På den sidan av ”hyllan” där ”husgrunden finns.
        *  Bygg på ”husgrunden med cement så den blir cirka 1 meter hög.
        *  Anlägg en trevlig grillplats med en stor grill, ”arbetsbänk”, papperskorg, bord och bänkar.
            Allt fastmonterat.
    -  På den sidan som vetter åt klippväggen och åt hustomten.
       *    Bygg ett staket av något som håller och ser snyggt ut, ex.  smide . 1 meter högt.
       *    Anlägg på ena halvan en lekplats med lekhus och sandlåda samt bänkar.
       *   Plantera en häck i mitten av platsen.
       *   Anlägg en boulebana på andra sidan om häcken. Även bänkar och papperskorg bör finnas där. 

• Mellan de båda ”halvorna” kommer Natur- och kulturstigen genom, nerifrån p-platsen.

3 TRÄFFPUNKT NÖDINGE

          
         
                                                                                    Problem
      Nödinge saknar en träffpunkt, en samlingsplats där ALLA ska kunna vara tillsammans. Platsen måste 
      därför vara trygg, anpassad för rullstolar, rollatorer och barnvagnar samt vara rökfri. Bänkar, bord, 
      handikapptoalett, barnaktiviteter, informationsskyltar, ”hälsostig” m.m. bör finnas. Lämplig plats är 
      högersidan om Nödinge kulturrum samt en bit av området utefter Hållsdammsbäcken (Nödingeån).     
      Närheten till kulturrummet är viktigt eftersom ”huset” är spännande och har en stor potential.     
      Lokalerna/verksamheten i huset kan utnyttjas på många sätt. Kulturrummet kan bli mycket aktivt och 
      leva upp till sitt namn, samt utnyttjas på ett helt annat sätt än nu.  Utställningar, tipspromenader, 
      sagostunder och musik i det fria, bouleturneringar, promenader med olika teman m.m.  Biblioteket 
      med sina kunskaper, resurser och nätverk är bra början. Under sommartiden kan skolungdom bedriva 
      kaféverksamhet.  Det är bara fantasin som stoppar……….. 
      Det är mycket viktigt att redan från början markera att rökning endast tillåten på anvisad plats.
      I området ligger bland annat flera daghem/förskolor, skolor, äldreboende, serviceboende m.m. 



      Att gå Natur och Kulturstigen med några boende från äldreboendet, kasta lite boll på aktivitets-  
      platserna samt avnjuta en kopp kaffe med kanelbulle i mål. Den promenaden ger frisk luft, 
      funktionsträning och social gemenskap. Och som grädde på moset behövs inget sömntablett! 
      
      Har pratat med elever som går i f.d. Ale gymnasium. De använder inte de ytor som vi har planerat på.

                                     Problemlösning
     ”Altanen”
      *   Inga nivåskillnader. Ramp mellan övre och nedre ”altan”
      *   Asfalterad ”altan” 
      *   Fastmonterade bänkar med arm och ryggstöd
      *   Fastmonterade bord 
      *   Smidesstaket runt ”altanen”
      *   Dörr öppnas dagtid från ”altanen” till Ale kulturrum.
      *   Kamera – för allas trygghet 
      *   Belyst
      *   1 grill       
      *   Papperskorgar
      *   Trappa ”från” trottoaren.
       *   Diverse aktiviteter i anslutning och i kulturrummet
            Låt alla föreningar och aktiviteter deltaga.
       *   Servering:  15 juni – 20 augusti.  10.00 – 20.00
                                 1 maj – 14 maj  och 21 augusti – 15 september. Helger 10.00 – 18.00.
                                 Anställ en arbetsledare + skolungdom.
                                 Kök + porslin m.m. finns.

     ”Rökhörna”
      *   Fastmonterade askfat 
      *   Spaljé med ex. murgröna eller klätterhortensia som avgränsar ”rökhörnan”.
           Detta för allas trevnad. 
      *   Fastmonterade bänkar med arm och ryggstöd. 
      *   Fastmonterade bord.   

     Höjden.
     *   Fastmonterade bänkar med arm och ryggstöd
     *   Flaggstång
     *   Papperskorgar
     *   Scen
     *   Gräsmatta att kunna ligga med filtar på
     *   Förbjudet att rasta hundar och katter 
     *   Kamera – för allas trygghet    
     *   Belyst          
      
     ”Aktivitetsplatsen”
     *  Asfaltera platsen, inga nivåskillnader
     *  Rutschkana
     *  Gungställning
     *  Plaskdamm
     *  Sandlåda
     *  Pergola/lusthus för skugga.
     *  Boulebana
     *  Fastmonterade bänkar med arm och ryggstöd
     *  Fastmonterade bord 
     *  Blomsterlådor med bänk (se bild)
     *  Duschar
     *  Belyst
     *  Kamera – för allas trygghet



     *   Handikapptoalett

     *   Plantering av  ”gamla” svenska perenner och buskar.
   
  Natur- och kulturstig 
  BÖRJA MED ATT RÖJA OCH GÖRA HÅLLDAMMSBÄCKEN (NÖDINGEÅN) OCH RAVINEN 
VACKER. 
  Asfalterad natur- och kulturstig, anpassad för rollatorer, rullstolar och barnvagnar,  med 
  bänkar, informationstavlor och aktiviteter utmed stigen. Inga nivåskillnader. (se karta)
  Start och mål vid flaggstången på höjden. 
  Här bör stå en Informationstavla; karta på stigen, aktiviteter utefter stigen, bänkar och sevärheter.
*   Stigen börjar med att gå österut och ner mot Hållsdammsbäcken (Nödingeån).
*   Bron över Hållsdammsbäcken (Nödingeån).
    - Informationstavla alldeles efter  bron; Hållsdammsbäcken (Nödingeån). 
      Vattendragets natur, kultur och historia.
*  Stigen följer Hållsdammsbäcken (Nödingeån) österut. 
    - Informationstavla vid bänken;
      Nödinges natur, kultur och historia.
    - Aktivitet; Tavla med olika stora hål för att kasta boll igenom. Olika poäng för varje hål.
*  Stigen viker av söderut, genom bebyggelsen för att komma ut på Klockarevägen.
*  Stigen viker av österut och följer Klockarevägen.
*  Innan fotbollsplanen finns en bänk
     - Informationstavla vid bänken; Information och kartor på Ale kommuns 
       vandringsleder samt på kommunens natur-, kultur- och historiska stigar.
     - Aktivitet; två/tre  stycken  korgbollsställningar, olika höjder.
*  Stigen viker av efter fotbollsplanen, in på kyrkvägen.
*  Vid ”offerkällan”  finns en bänk
     - Informationstavla vid offerkällan; Information om kyrkan, kyrkogården och offerkällan.
     - Aktivitet; Längdhoppsgrop.
*  Stigen fortsätter över bron som går över Hållsdammsbäcken (Nödingeån) fram till Gamla 
    Kilandavägen.
    Alldeles efter bron står en bänk.
    - Informationstavla vid bänken; Information om Vättlefjäll. Natur, kultur och historia.
    - Aktivitet; Ett antal cementringar med poäng på. Olika storlekar och höjder. 
 * Stigen fortsätter Gamla Kilandavägen tills kyrkogården slutar.  
    I hörnet står en bänk
    - Informationstavla vid bänken. Information om Göta Älv; karta, längd, start, utlopp, 
      broar, städer, orter, bifloder/bäckar m.m.  
    - Aktivitet; Klätterställning (bygg fler stolar i olika höjder)
 * Stigen fortsätter in efter kyrkogårdens kant, nästan fram till Hållsdammsbäcken 
    (Nödingeån). Viker därefter åt väster.
    Där står en bänk.

- Informationstavla; Information om Kultur och föreningslivet i kommunen.
- Aktivitet; Dragkamp. Två stycken tjocka rep (fastsatta) som ska användas för dragkamp.

 * Stigen fortsätter efter Hållsdammsbäcken (Nödingeån). 
    Mitt på sträckan står en bänk.

- Informationstavla; Information om vilka djur (fiskar, fåglar, däggdjur, insekter)
som vilt finns i kommunen.

- Aktivitet; Pussel. Vem bor vad. Tavla med ”bostäder”. I mitten finns snören med sagofigurer på. Plupp – 
kåta, Pippi – villa Villerkulla o.s.v.

 *  Stigen fortsätter rakt fram, förbi bron på vänster sida,  och upp på höjden där  flaggstången står. Start och Mål.
NATUR- OCH KULTURSTIGEN



 

  





               ”RÖKRUTAN”



    HÖJDEN

                      
                             NÖDINGE KYRKA MED OFFERKÄLLAN



                             
                                      NÖDINGE GAMLA BEGRAVNINGSPLATS

                 
                                                  KLÄTTERSTÄLLNING



                                                            GÖR NÅGOT NU!
 
                                   *  Träffpunkt för ALLA kommunens innevånare.
                                   *  Kulturrummet är viktigt eftersom ”huset” är spännande och har 
                                       en stor potential. Kulturrummet kan bli mycket aktivt och 
                                       leva upp till sitt namn, samt utnyttjas på ett helt annat sätt än nu.  
                                       Här kan hända allt!!!!!!
                                   *  Natur- och Kulturstigen är en aktivitet för både kropp och själ, 
                                       oberoende av deltagarnas ålder.
                                   *  Sommararbete för ungdomar, kafé och skötsel av området.              
      
                                                                       Hälsningar
                                                    Elinor Johnson       Barbro Wallenius
                                                              Trädgårdsälskare i ALE
                                                                       070-3558054
                   



4 MINNESPLATS/TRÄFFPUNKT  I NOL

Samhället Nol har en stor kulturskatt. 
*  Många äldre minns och tycker det är tragiskt att ”stenblocket” ligger där utan sin 
    historia.
*  Nyinflyttade Nolbor funderar på ”stenblockets” historia och varför den ligger där 
    den ligger.

Runt Noltorget och Brukstorget bor många äldre, vilka har båda varit förvånade och förbannade 
på kommunens ”slapphet” när det gäller Nol. Inget görs för att bevara kulturskatterna eller ökar 
trevnaden i det lilla samhället. 

Ge Nol en Träffpunkt och detta vid ett kulturminne.

* På ängen vid sidan av Folketshusvägen ligger ett stort stenblock som vilar på 4 ”ben”.  
    - I början av 1900-talet låg det bland annat en Konstläderfabriken på nuvarande Tudors 
       område i Nol. De tillverkade bland annat unikaboxar. 
                                            

                                                               

      Trollevik är uppförd i början av 1900-talet som disponentbostad åt chefen på
      Konstläderfabriken i Nol. Byggnaden inköptes år 1943 av Nödinge kommun och
      blev ålderdomshem 1948. Användes som bostad för norska flyktingar under andra
      världskriget. På 1980-talet upphörde ålderdomshemmet och byggnaden stod tom i
      flera år och eldhärjades. Idag är den upprustad och på 1990-talet byggdes anlägg-
      ningen ut med en mängd friliggande lägenheter för äldreboende. Huvudbyggnaden har 
      en pampig herrgårdsprägel med putsade fasader och skiffertäckt mansardtak. Kolonner
      och pilastrar förstärker den klassicistiska prägeln.

                             
         Det gick då en stor bäck genom Nol, från Göta älv bort genom Röda Dalen och mot  
         Nödinge. Bäcken finns fortfarande kvar, men när nya hus och vägar skulle byggas så 
         ”gömdes” bäcken bitvis i en kulvert. När kommunen ”gömde” bäcken i kulverten så 
         togs den gamla bron bort. Bron som förr var Nols nav, passerades dagligen av 



         arbetare och transporter med häst och vagn till fabrikerna samt bl.a.chefen på 
         konstläderfabriken.  Han bodde ju på Trollevik, vilket gjorde att även han måste 
         passera bron dagligen. 
         Men när kommunen ”gömde” bäcken i en kulvert så behövdes inte stenbron längre.   
         Bron slängdes åt sidan medan de gamla Nolborna vemodigt tittade på. 
         Bron bestod av två stora stenblock som fabriksarbetarna och transporterna med häst 
         och vagn kämpat sig över i alla väder. Wilton Holmgren liksom många andra gamla 
         Nolbor trodde att kommunen skulle hedra den gamla bron. Bevara stenarna till-
         sammans med dess historia.
         Inget hände så Wilton tog saken i egna händer och har placerat stenblocket på ängen 
         mellan kyrkan och "bäcken". 
        
         Låt Stenblocket bli det kulturminne som det är och gör en träffpunkt för Nolborna
                                  i anslutning till stenblocket/kulturminnet.
                                   På en informationstavla intill bör det stå:
                                              -  Nols fabrikshistoria
                                              -  Stenblockets historia                                   

         Låt ALLA få njuta av detta kulturminne och tänk på alla de som trötta vandrat 
                                   över stenen i både glädje och sorg.

Ring Wilton, han är över 90 år, men kan berätta om gamla tider då bron användes.
                                     Wilton Holmgrens  0303-74 03 89
                          
                         MINNESPLATS/TRÄFFPUNKTEN ”NOLS NAV”
      *   Rund vattenspegel med höga kanter samt runda stenar ( 15 cm i diameter) 
            i botten.
      *   Rabatt av röda rosor och blå lavendel ”nästan” runt om vattenspegeln
           (vackert ihop och doftar gott)
     *   Den gamla bron ”stenblocket” placeras i vattenspegeln.
     *   Asfaltera gångvägen och inne i bersån. Ingen nivåskillnad. (rullstolar, rollatorer m.m.)
     *   Montera en ”berså”
     *   Montera 3 bänkar med rygg och armstöd samt 2 papperskorgar inne i bersån.
     *   Plantera några blommande buskar mellan de befintliga buskarna.
     *   Montera en anslagstavla med Nols fabrikers - och brons/stenblockets historia.
                       
                                   Låt Wilton Holmgren inviga platsen.                                      



 

               

                    



     

                      

                   NÅGOT MÅSTE GÖRAS….. OCH DET NU!

                                                        Hälsningar
                                      Elinor Johnson och Barbro Wallenius
                                              Trädgårdsälskare i ALE
                                                     070-3558054

     
                         
 



5 IVAR AXEL HENRIK AROSENIUS 

                     

 *  8 oktober 1878  föddes Ivar Arosenius i Göteborg
*   Han är begravd på Östra kyrkogården i Göteborg                                    
*   Han levde ett ”tufft” liv innan han träffade sin hustru. En hel del alkohol och sena kvällar.
*   Blödarsjuk
*   26 februari 1906 gifte han sig med Ida Andrea Cecilia Adler (född 1879) 
*   Mars 1906 flyttade paret till Åby, utanför Norrköping.
*   4 juli 1906 föddes dottern Eva (Lillan) Benedicta Elisabeth 
*   1907 flyttade familjen till Älvängen , där Evas mor ägde en liten stuga. Den byggdes  om så att den 
     passade Ivar och hans familj. Stugan kom att innehålla tre rum och kök på bottenvåningen och två
     rum på andra våning. 
*  Förr var det häckar runt tomten och ett litet lusthus intill vägen. Ladugård, vedbod och jordkällare
     fanns också.
*  En tredje delen av hans produktion gjordes här   
*  Han upplevde sin lyckligaste år i Älvängen. Här hade hans sin fru Ida och sin dotter Eva,  vilka han ofta 
     hade som modeller i sitt konstnärsskap
*  Han levde sina sista år i Älvängen
*  2 januari 1909 avled Ivar i  Älvängen
*  Efter hans död fick huset förfalla under många år. 
*  Ivars hustru Ida Andrea Cecilia Adler flyttade till Frankrike. Gifte sig med konstnären  Anton Dich. Fick 
     en son; Ivan . 
*  1914-1917 . Ivars  dotter Eva  (Lillan) gick i internatskola och nunnekloster. Därefter lästehon till 
     sjukgymnast i Lund tillsammans med sina kusiner. Hon flyttar därefter till Paris. 
*  18  september 1935 gifte Eva (Lillan) sig med en armenisk poet av persisk börd; Harouth Constantine.
*  21 september 1935  föddes Evas (Lillan) dotter; Astrid Constantine. Barnet utacko derades, arvet 
    försvinneroch det blirouthärdligt i Paris under tyska ockupationen . Hon sätter den 6-åriga dottern som 
    har orietaliska drag och ett persiskt pass, ensam på tåget hem till  Sverige.  Själva flyr dom till Madame 
    Remusat på hennes slottnära Aix i Sydfrankrike.
* 1965 dog Ida  i en gasolycka i Cagnes-sur-Mer i Frankrike.
* 1973 revs stugan.
 * Fem dörrar, en kakelugn och en spis räddades och finns nu bevarade på hembygds muséet i Prästalund, 
    Älvängen.  
* 1978 var hans självporträtt på ett frimärke
* Eva (Lillan) flyttar hem till Sverige när hon är 70 år gamal. Hon lyssnar på radio, ser på TV 
   och har gymnastik varje morgon . Hon stod på händer varje morgon tills hon började 
   närma sig sin 90-års dag.  
* 10 november 2004  dog Eva (Lillan) i Annedal,  Göteborg
* Evas (Lillan) dotter Astrid Constantine är gift Tostensson och bor i Landalahem i Göteborg.
                                        JOHANNA OCH JÖNS ADLER
                                                                       -
            Ida                             Nils                Elvira             Axel                       Ann-Marit Elisabet
      -                                   -                      -                      -                                        -
 Ida + Ivar Arosenius                                               Grundade ARLA       Barnbarn Harriet William
             -



Eva (Lillan) 
Benedicta Elisabeth
             -
Astrid Constantine
        
                      SIGRID RYDÉN OCH HENRIK AROSENIUS
                                                     -
  Ivar                                   Harald           Erik              Ingegerd                              Conrad
     -                                          -                    -                      -                                             -
Blödarasjuk                      Blödarsjuk    Konstnär   Ingegerd + Ernst Spolén     Blödarsjuk                                    
    -                                      -                    -                       -                                             -
Ivar + Ida                         Död 1889      Död 1953                                                  Död 1877
    -                                               -                     -                                                           -
Eva (Lillan)                     14 år              73 år                                                           8 månader
Benedicta Elisabeth              
         -
Astrid Constantine

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
         
*  Aroseniusskolan i Älvängen invigdes 1976
*  Ivar Arosenius väg i Älvängen
*  Aroseniusvägen i Stockholm
*  Aroseniusgatan i Göteborg

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

                                        
                                           

* IVAR AROSENIUS ÖDETOMT
Låt Ivar Arosenius ”ödetomt” bli en levande, aktiv och rehabiliterande plats för alla. En sinnernas trädgård. Där 
barn, familjer, skolklasser, funktionshindrade, allergiker och pensionärer m.m.  skall kunna vara aktiva, träffa 
likasinnade eller bara sitta och hämta kraft eller uppleva gemenskap. 
En sinnernas trädgård som passar alla. 

Ödetomten skall vara ……….
*   vacker för ögat (synen). Mycket blommor i olika färger och former.
*   kunna höras (hörseln). Eftersom det är olika höjder på allt som växer; blommor, buskar 
     och träd, så gör vinden ”musik” av alla växttoner. Dessa toner tillsammans med  
     den lilla fontänen som ”porlar” sin  egna stämma  blir en underbar musikal.
*  kännbar för kroppen (känsel). Växter, buskar och träd har olika typer av blad. Det är 



    en härlig känsla att få känna skillnade på bladen, känna vattnet rinna mellan fing- 
     rarna eller att få  uppleva gräset mellan tårna.
*  doftande (lukten). Att uppleva olika dofter väcker minnet och känslor.
*  en smakupplevelse (smaken). En plats för den egna fikan och något som kan smakas 
    på väcker mycket känslor.
Förr pratade man om människans fem sinnen.  Vi har nu kommit fram till att vi har två till; balans- och 
kroppssinnet. Dessa talar om var vi befinner oss i förhållandet till omgivningen. Vilket är mycket viktigt. Därför 
ska en Sinnernas trädgård även innefatta framkomlighet och närvarokänsla för alla.
*  alla skall kunna röra sig i området (balans- och kroppssinnet). Barnvagn, rollator och 
    rullstol.

Ödetomten skall ha som mål……..
*   Hedra och minnas Ivar Arosenius
*   Upplevelseplats för kommunens alla innevånare
*   Gemensamhetspunt för kommenens alla innevånare.
*   Turistlockande 

Ivar Arosenius skall ”prägla”  platsen genom att…….
*  Lillans sandlåda.  Sandlådan skall ha namnet Lillans sandlåda. Detta efter hans älskade 
    dotter Eva, som kallades Lillan i verkligheten och i  Kattresan. Det skall även finnas några  
    bänkar med arm- och ryggstöd liksom några bord.

*  Kattresan ska gå genom hela tomten. Vid entre börjar sagan. Med jämna mellanrum 
    utefter gången genom tomten står skyltar som berättar fortsättningen på sagan med
    både text och bild. Skyltarna blir som sidor från boken. Sista tavlan (slutet på boken) är 
    lite innan utgången. Man läser alltså sagan från ingången till utgången.

                                            

*  Aroseniusfåglar. Bredvid Lillans sandlåda finns flera ”grundstolpar” kvar från Ivar Arosenius
    Ladugård och vedbod. Bevara dessa som socklar. Låt någon inom kommunen tillverka 
    ”dessa fåglar”  i  storleken  50 cm x  25 cm. Placera en fågel  på varje sockel.              



                       
*  Ivars Jordkällare. Det ligger en  jordkällare på tomten. Denna bör absolut rustas upp med 
    dörr och bli  en lekstuga för barn. Dra in elljus och montera en liten bänk därinne. Mycket   
    spännande för små barn att vara i.
    ( De har en på Skårs gård i Kungsbacka – ungar älskar att vara där.)

                                   

*  Utefter ”Kattresan” ligger små aroseniuskatter gömda så att barnen  får aktivera sig under
    resan. Katterna bör vara målade stenar som är fasttsatta. (tyvärr försvinner  katterna 
    annars och blir fina souvinirer).

                                       

*  Låt någon duktig konstnär i kommunen måla katterna som skall placeras på tomten,
    samtidigt som hon/han målar likadana katter, fast mindre  och  skriver på katterna
    Kattresan av Ivar Arosenius Älvängen. 
    Vid utgången skall det stå en informationstavla. Intresserad av en liten katt från 
    Kattresan? Eller kanske boken Kattresan?   Katterna och boken  finns att köpas på Coop 
    i Älvängen. ( Coop har bra  öppettideroch ligger i närheten)

* Plantera frukträd på tomten. Ivar Arosenius älskade svensk frukt, i synnerhet päron.



*  Runt tomten skall anläggas en stengärdsgård. Entrén måste anpassas så att ett   
    ”blåljusfordon”  ska kunna köra in där. På Ivar Arosenius tid fannas här en häck,
     men en häck är absolut inte lämpligt för detta ändamål av tomten. Tomten skall vara en 
     trygg  och vacker plats för alla.
     Anledningen till att det skall vara en stengärdsgård med grindstolpar är:
    Stengärdsgården ska  vara  lik den på  hans tavla; Dödens död. (stenarna skall vara av natursten från 
    Ale kommun)
    Eftersom det är lättare att hålla uppsikt på personer och barn som vistas på tomten
    om det finns en stengärdsgård. Finns det en häck så är det lätt att krypa igenom och ut på gatan……..
    och vidare.
    En häck skall skötas så den inte blir full av skräp och den skall vara vacker och jämn.

                              

*   Innanför entrén skall det stå en informationstavla om Ivar Arosenius. Och denna ska 
     stå på ett staffli såklart. 

                                                        
*   Ungefär mitt på tomten bör  Lillans kakelugn stå. En kopia från hans tavla Flickan och 
     ljuset. Ljuset som står på kakelugnen skall också finnas där. Det skall vara kopplat till el.
     och alltid lysa. Framför kakelugnen ka ligga en lite upphöjd vattenspegel/damm med en 
     liten porlande fontän (älven som han älskade). Kanten/upphöjningen av dammen skall 
     vara i samma material  och färg som kakelugnen. Även fontänen skall ha samma färg som 
     kakelugnen. Flera bänkar med rygg och armstöd måste finnas i anslutning till ”minnes-
     platsen”.  Runt vattenspelen med fontänen skall det växa blå lavendel och röda rosor.   
     Färgen och doften  av denna blomster kombination är mycket upplevelserik och Ivar 
     älskade rött och blått.
                   



               
  
                               
Ödetomten skall fungera för alla………
*    Gångarna måste vara asfalterade. Bredden måste anpassas efter barnvagnar,    
      rollatorer och rullstolar
.
 *   Hela ödetomten måste vara rökfri. Alla skall kunna uppleva sina sinnen på platsen.
      Här ska alla kunna vara: barn, allergiker och människor med nedatt lungfunktion och
      andra sjukdomar.  
                           
*   Bänkarna måste ha olika höjder och ha arm- och ryggstöd.

       
*   Idas lusthus. Ivar Arosenius hade ett lusthus på tomten. På samma ställe bör ett nytt 
      lusthus placeras.  Det skall också finnas bänkar med arm- och ryggstöd samt 
      bord. Bänkarna kan vara fastsatta men inte borden. Många äldre och funktions-
      hindrade klarar inte värme så bra. Golvet måste vara asfalerat, det blir lättare att både   
      resa sig och köra rullstolar och rollatorer. Inga nivåskillnader.



                                               
  *   Runt ett av de befintliga träden monteras bänkar upp.
                 

                                 

*   Två vattentoaletter med handfat måste absolut finnas. En av dessa skall vara en
      handikapptoalett.

*    Ett litet förråd måste också finnas. 
      (Toalettrullar, städutrustning m.m.)

*    Placera stolpar med en liten bild med ”kattresan” på    från
      Ivar Arosenius tomt till Repslagarmuseumet där utställningen finns om Ivar 
      Arosenius.

*    En upphöjd örtagård bör  också ligga inne på tomten. Något för alla våra sinnen.
      Den måste vara upphöjd, annars kan inte de som är äldre smaka och lukta på örterna.
      En del har svårt att böja sig ner, andra går med rollator eller sitter i rullstol. 
      Barnen får både kunskap ochen smakupplevelse. Att få se och smaka på kryddorna/     
      örterna i landet är för många barn något nytt. Det som används i köket hemma är ju 
      torkade och ligger i små burkar. De äldre besökarna kommer att minnas dofterna och 
      smakerna med minnen från både barn och ungdomstiden.



                             

*   Vid sidan av ödetomten skall ficka för färdtjänst m.m. finnas. Där får endast bilar  
      stanna för av- och påstining.

*   Det måste också finnas parkeringsplatser .Två handikapplatser och fem  vanliga.
     Parkeringstid max. 4 timmar.

*   En Boulebana för de aktiva bör också finnas. Boulespel klarar de flesta och är mycket 
     bra sätt att bryta ensamheten på. Några bänkar med arm- och ryggstöd måste också 
     finnas i anslutning till banan. Viktigt också att det är asfalt runt om.

                                        

*    Tomten/parken/träffpunkten/rehabiliteringsplatsen måste vara väl upplyst.
      Förmodligen/tyvärr måste ett par övervakningskameror finnas……………………

*   Utanför entrén bör det stå en informationstavla som  talar om platsens namn. Vad vore bättre än en
     Vällingklocka. ( Akvarellmålning av Ivar Arosenius 1908)



                                                           

*  Växter som bör planteras är:
    -  Magnolia 
    -  Röda rosor och blå Lavendel runt vattenspegeln.
       Ivar Arosenius älskade rött och blått.
    -  Örter av olika slag i örtaträdgården.
    -  Päron-, äpple-, plommon och körsbärsträd.
       Ivar Arosenius älskade  frukt, i synnerhet päron.  
                                 m.m.
                                                                                       

                                       GÖR NÅGOT NU!
 
                                  *  Minnesplats ; Ivar Arosenius
                                  *  Träffpunkt för ALLA kommunens innevånare.
                                  *  Sinnernas trädgård
                                  *  Utflyktsmål för barnverksamhet, daglig verksamhet,  
                                      dagrehab, skolor, äldreboende, föreningar m.m.
                                 *  Turistattraktion

                                                       Hälsningar
                                   Elinor Johnson       Barbro Wallenius
                                           Trädgårdsälskare i ALE
                                                  070-3558054
                   

            


