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Tlrdoe ! oktobor lfll
t Hn"Ns-ERrKArff{uf-T. Sp6rwiigsmannen Hans-Erjk Alehult, Gundal, Billdal, her avldit
i en Aider av 65 ar. Han v:r fiidd
i Gittebor"q och var anstelld vid
Giitcborgs Spllvigar'.
Naltast
s6rjadde al sonen
Hans-Ake med familj, Bengtsfors.

In Memoriam

ALLA SAEdBORSVAN
CAROL WALLENBER,G
iix. DoD.

Tt'ots en tillt.g?nCe r6tthet ef,ter avgjordes vid haro,bry8ga, vilken
en tids sjukCom lortsatte Carol han u,ppl5t fiir simskolaas underIugnt och odiirtrutet in i det sista visning urrder tnAnga 6!. Personmed sina alsklingsbesfyr, som gell- ligen ler Carol en mychet skicklig
de aktivitoterna pi Siiiit. Stuit har simmare och sina sista 200 m sam
alltid varit Cai.ols dasta punkt. Se- han veckan innan han dog.
clan balrxben bodde han hdr pA
Stud Ungdom stir ocksi fiir de
somrarra hos sina morfiir'iildrar och pl Bassiingbacken ordnade midtned ilen i sin sommarwilla pi hiij- sorrnnarlelarna och dar va! Carol
den, med en vidunderlig havsutsikt en traditionell inlednibgstalare och
vasterrt,
utbringade Sr,ligen leve fiir SveFiir Carol var den Wallenbelgska
rige, il<.ungahuset och Siird.
livsaskadningen. att vara men icke
Carol lade gernm er€n nei ett
synu, eu sjiilvklarhet. S:som andra ornfattande al ete gri bevarandet
i sldkten larnnade Carol genom av den unika rniljiin pe Se{t.
mdnga iI sitt stij till tenDissporten
Cerols lijFnaga alt Jinna 8engenonr rdd och did, genorn fila v6gar till eflekdiva lttsniDgar har
priser och vandring:pokaler samt tidigate vitsordals - som sjiioflice.
genom ekolorniska bid: ag. Tack och inom OstasiaGka Kompaniet.
vare C,arols generosit€t genongick Denna begivning koln till sin ratt
S5rii Lawn-Tennisklubb i slutet av nar det gatue kan p€n fiir miljijn
60.talet en renSssans.Results,td er conta kortsiktiga
ekonorniska
idag en oerhiir.t aktiv klubb rned viminga.r
i exploaterilgs!.renden
stort anlil medlemmar och en ten- o, dyl.
nisanlaggning av mycket hiig klass.
Det var Carol, som tog initiativet
Carol va} l?iDge klubberx ordfiirantill bildaldet av villaegaiefiireningde och blev dess hedersordfiirande. erl pe iin och det vsr har! som stod
I Fiir€ningen Siirii Ungdom var bakom Sdriibornas vel g€nontiinLta
Carol ocksi mycket aktiv och sielv- slternatiwlalt
till
kornmunens
skriven promotor eid deri arliga byggnadspla n 1974.
sirnskolans avslutning5?rov. Desse
Se sent.som D,u i hii9t, i sarnband

oed planerna f6r c€ntrurnomride{
pa iiq har Carol fiirlattat och till
lnominunen iiverlSmnat en diupgiende histofi,k iiver epokelna i
S:ir6 his:oria. Ilan har SJort en
analys odr liitnnat ett fiirslag avseende det fortsatta utnyttjandet av
denna liir hela Siiriiomradet sa v rtiga krru punld.
Carols gedigna kunsk.per, vilka
han utnyttjade pe elt m],cked d'iskret men s:rntidiSt vinnande sAtt,
kommer att saknas o€rhdrt mycke!
i det fortsa'tta 'aribele fned /bevalandet av den unika S?iriimiljiin.
Carol va|f6r
oss pe Sard en
elsk?d fadersgestalt, en damer:nas
riddare och en hiiitig kamrat han liimlrar etl mycket sbort ta{nnlln efler sig.
Viinnerna pl Siirii.

KUNGSBAC
Kungsbacka Skansen Rotary
har mitt€ pa Hoteu Ha,tladd torsdeg klock.n 18.00. Koi$rnu-njull*
mek gemirte. Giista Pette$son avtackas efter 31 ar i politiker;

