
ALAFORS. Med skid-
backen runt knuten är 
det lätt att arrangera 
populära friluftsdagar 
vintertid.

I onsdags åkte Him-
laskolans elever snow-
board och slalom så att 
snön sprutade.

Glädjande nog medde-
lar också Friluftsfräm-
jandet att sportlovet 
är räddat och att Him-
labacken kommer hålla 
öppet varje dag.

Efter någon veckas mildvä-
der slog det till och blev kallt 
igen i början av veckan. Det 
medförde att Himlaskolan, 
årskurs 5-9, kunde genomfö-
ra sin friluftsdag som det var 
tänkt.

– Härligt för våra ungar 
att kunna få vara ute en dag 
som denna, förklarade rek-
torn Camilla Kaufeldt.

Förutsättningarna var ide-
aliska med ett par minusgra-
der och sol. Liften gick varm 
och tog skidungdomarna upp 
till toppen av backen. En bit 
ner hade ett gäng grabbar 
iordningställt ett hopp.

– Kul att kunna göra några 
trick med snowboarden, för-
klarade Emil och Stefan, två 
av ”brädåkarna”.

– Det är fler som åker 
vanlig slalom. Snowboard är 
svårare, framförallt är det svå-

rare att svänga, säger Stefan 
Alemyr.

Nu var det långt ifrån alla 
som roade sig med skidåk-
ning. Flera elever valde en 
stillsam promenad i det vackra 
vintervädret. Som viloplats 
fungerade vindskydden, där 
lägerelden inbjöd till korv-
grillning och en stunds trev-

lig samvaro.
Det är ingen tvekan om 

att Himlabacken är en popu-
lär attraktion bland kommu-
nens ungdomar. Många jublar 
säkert därför när Frilufts-
främjandet garanterar skid-
åkning lovets alla dagar.

– Som det verkar nu är 
sportlovet i hamn, prognosen 

ser gynnsam ut. Vi kommer 
att ha öppet alla dagar under 
sportlovet, säger Kenneth 
Karlsson i Friluftsfrämjan-
det.

– När vi hade lovöppet i fjol 

blev det succé med massor av 
besökare. Vi hoppas på lika 
god tillströmning av barn och 
ungdomar i år. Vi kommer gi-
vetvis att ha vår värmestuga 
öppen med tillhörande för-

säljning i kiosken, avslutar 
Kenneth Karlsson.
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Under fem onsdagar blir Jennylunds
isbana i Bohus lätt att nå för alla.

TILL JENNYLUND

Onsdag 24/1, 7/2, 21/2 och 28/2
Alvhems vändplats 15.45
Skepplanda, Albotorget 15:55
Älvängen Centrum 16:05
Alafors, kiosken 16:16
Nol, Pressbyrån 16:21
Nödinge Centrum 16:28
Surte, Videgårdsvägen 16.41
Surte Centrum 16:43
Bohus Centrum 16:49
Jennylund 16:55

FRÅN JENNYLUND

Jennylund 19:15
Bohus Centrum 19:20
Surte Centrum 19:25
Surte, Videgårdsvägen 19.27
Nödinge Centrum 19:40
Nol, Pressbyrån 19:46
Ledetskolan 19:49
Alafors, kiosken 19:52
Älvängen Centrum 20:00
Skepplanda, Albotorget 20:10
Alvhems vändplats 20.20

TILL JENNYLUND - Sportlovet

Onsdag 14 feb
Alvhems vändplats 14.45
Skepplanda, Albotorget 14:55
Älvängen Centrum 15:05
Alafors, kiosken 15:16
Nol, Pressbyrån 15:21
Nödinge Centrum 15:28
Surte, Videgårdsvägen 15.41
Surte Centrum 15:43
Bohus Centrum 15:49
Jennylund 15:55

FRÅN JENNYLUND  - Sportlovet

Jennylund 18:15
Bohus Centrum 18:20
Surte Centrum 18:25
Surte, Videgårdsvägen 18.27
Nödinge Centrum 18:40
Nol, Pressbyrån 18:46
Ledetskolan 18:49
Alafors, kiosken 18:52
Älvängen Centrum 19:00
Skepplanda, Albotorget 19:10
Alvhems vändplats 19.20

Ett samarbete mellanEtt samarbete mellan
Ale-Surte BK
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Utställelse av arbetsplan samt 
samråd detaljplan

Väg 1996 Lödöse-Nygård

Vägverket Region Väst har upprättat 

arbetsplan med miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) för ombyggnad av väg 

1996, Lödöse-Nygård, Lilla Edets kom-

mun. Arbetsplanen innehåller även för-

slag på indragning av väg 1998, Nygård-

Gärd, från allmänt underhåll.

Då vägförslaget påverkar nuvarande 

detaljplaner i Lödöse samhälle samt 

Nygård samhälle har Lilla Edets kom-

mun upprättat förslag till detaljplaner. 

Samrådsmöte för detaljplanerna kom-

mer att hållas tisdagen den 20 februari, 

klockan 18.00, Tingbergskolans matsal, 

Lödöse.

Utställelse av arbetsplan samt samråds-

handlingar för detaljplan hålls tillgäng-

liga för granskning under tiden 

12 februari–5 mars, 2007 hos;

Lilla Edets kommun, samhällsbygg-

nadsförvaltningen, Lilla Edet 

Lödöse bibliotek, Lödöse.

Förslag till arbetsplan finns även hos;

Vägverket Region Väst,

Kruthusgatan 17, Göteborg

Vägverket Region Väst, lokalkontoret, 

Mölndalsvägen 30B, Göteborg

Eventuella yttranden över arbetsplanen 

ska vara Vägverket Region Väst, 

Box 14033, 400 20 Göteborg tillhanda 

senast den 5 mars 2007.

Eventuella synpunkter över detaljplanen 

ska vara Lilla Edets kommun, samhälls-

byggnadsförvaltningen, 463 80 Lilla 

Edet, tillhanda senast den 5 mars 2007.

För ytterligare information gällande 

Vägverkets arbetsplan, kontakta Jenny 

Adler (projektledare), tfn 031-63 52 50. 

För information gällande detaljplanerna 

i Lödöse respektive Nygård kontakta 

Maria Olsson (Tyréns) tfn 031-60 63 62, 

Amelie Oscarsson (Tyréns) tfn 031-60 63 61, 

Paul Mäkelä (Lilla Edets kommun) 

tfn 0520-65 95 22. 

LILLA EDETS KOMMUN

Friluftsdag med skidåkning på schemat
– Och även sportlovet är räddat för Himlabacken

Glädjen över att Himlabacken ligger vit är stor bland skolung-
domarna. Många kommer säkert att återvända under sport-
lovet.
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