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6.495:-

Crescent 
Edge

Nya Älvängens Cykel
NU MED BARNVAGNAR!

Småländsk 
skönhet

från Skeppshult 

Med stora, mjuka däck tar 

Soft cykelupplevelsen till en 

helt ny nivå. Pris från 7 395:-

Alla våra cyklar kan delbetalas. 

Välkommen att provköra

en Skeppshult!

NYHETERNYHETER

ÖPPET: MÅN - FRE  9.30-18.00, LÖR 9.30-14

ÄLVÄNGENS CYKELÄLVÄNGENS CYKEL  

KOLLA IN VÅR NYA HEMSIDA!
www.alvangencykel.se

TREHJULINGTREHJULING

PÅPÅ
KÖPETKÖPET
II MAJ! MAJ!

Visste du att
Bernt Johansson från Göteborg vann 

OS-guld i Montreal 1976?

MARKSTEN

Öppettider:

Mån-fre 07-16
Lör 10-14

0303-74 98 70
www.blatunga.com

ÄLVÄNGEN | V. Industriområdet (bredvid Sportlife)

Tack alla som gjorde 
vår premiärhelg 
till en succé!

Nu producerar 
vi produkter till 
vår presentbutik 
för fullt.
Allt i natursten!

Ni hittar oss bakom det vita huset 
bredvid Sportlife. Entré vid älven.

Återförsäljare för:
NORDFORM (g:a Skanska), HEDA 
KEYSTONE, ST:ERIK samt 
IDALA MUR

SKEPPLANDA. Vadback-
abron har länge varit 
ett av Skepplandas ljus-
aste kulturminnen.

Nu är står den i än 
mer vackert ljus, även 
kvällstid.

I onsdags invigde Tek-
niska nämndens ord-
förande, Willy Kölborg 
(s), belysningen som 
sätter den historiskt 
värdefulla bron i ett 
nytt perspektiv – som 
Ales första ljussatta 
landmärke.

Ogräs, ohyra, allmänt igen-
växt och nedskräpat. Så såg 
området runt Vadbackabron 
i Skepplanda ut. Sedan länge 
pågick en diskussion hos tek-
niska förvaltningen om vilka 
åtgärder som skulle kunna 
vara lämpliga att genomfö-
ra. I samband med detta kom 
också en politisk motion av Jan 
A Pressfeldt (ad) som gärna 
ville se att bron fick någon 
form av belysning.

– Det där med Jannes motion 
är ett kapitel för sig, men visst 
den stämde väl överens med 
våra intentioner, säger Willy 
Kölborg som inte vill blanda i 
någon politik i ärendet.

Det blev istället ett fram-
gångsrikt samarbete mellan 
Tekniska kontoret i Ale 
kommun och Ale Elförening.

– Vadbackabron är den 
första ljussättningen av kända 
landmärken i Ale. Det är vack-
ert samtidigt som det ger en 

ökad trygghetskänsla för 
gående och cyklande över 
bron, säger Ale Elförenings 
vd, Lars Kjellberg.

– Jag hoppas att den här in-
stallationen ska följas av fler. 
Jag har en del idéer som jag 
hoppas få anledning att åter-
komma till.

Förutom Ale Elförening 
och kommunens tekniska för-
valtningen har också miljö- 
och byggförvaltningen varit 
inkopplad. Kommunekolog, 
Göran Fransson, var med i 
röjningsarbetet runt forsen.

– Det var viktigt för oss att 
Göran var med och pekade ut 
vilka växter som vi inte fick 
röra för att hota fisklivet. Idag 
är hela området välskött och 
bron är lika vacker att skåda 
dag som natt, konstaterar 
Willy Kölborg nöjt.
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Framgångsrik trio. Lars Kjellberg vd Ale Elförening, Willy Köl-
borg (s) Tekniska nämndens ordförande, och Nils Birgander 
Teknisk förvaltningschef, har alla samarbetat i frågan runt 
att ljussätta Vadbackabron i Skepplanda.

Vadbackabron från 1700-talet har fått nytt liv igen. Ljussättningen sätter bron i en helt annan 
dager under kvälls- och nattimmar.

Vadbackabron i nytt skenkabron i nytt sken
Det jag vände mig 

emot var inte inter-
pellationen utan vad 

du sa i talar stolen. Det du 
sa var ”om man inte vet vad 
9000 är för någonting är det 
illa. Förra året var det 94000, 
då kan ni tänka er själva vad 
0,3% är av 94000 eller av 
100000, har vi förbundit oss 
att ta emot”. Och 0,3% av 
94000 är 282, detta var det 
jag upplevde att du syftade 
på, det hemska i att vi skulle 
ta emot 282 människor som 
flyr. Och detta stämmer inte 
som du själv konstaterar i 
din insändare, utan den rik-
tiga siffran är som du skri-
ver ca 27000. de övriga gäst-
studerande och gästarbetan-
de mm. kan man inte styra 
genom dessa avtal. Det var 
med andra ord inte interpel-
lationen som jag skrev om. 
Sen tyckte jag att man kände 
en bakom liggande anled-
ning till interpellationen och 
den tyckte jag du uttryck-
te lite senare i debatten. Du 
sa ”Det enklaste för kom-
munerna tycker jag det är att 
som Kungälv eller Kungs-

backa till exempel, där tar 
de inte emot många och de 
säger nej till avtalet”. Detta 
är det er motion som du 
nämner handlar om, att säga 
nej till avtalet, och det var 
det man märkte att debatt 
viljan egentligen handla-
de om från nästan alla de-
battörerna. Det var därför 
jag skrev att man borde ta de 
rätta siffrorna och det har du 
nu gjort. 
Jag vill välkomna er till den 
parlamentariska debatten, 
där inte bara flykting frågor 
behandlas utan även frågor 
om barnomsorg och äldre-
vård mm. Detta blir ett ut-
märkt tillfälle att visa att 
ni inte är ett en frågepar-
ti. Det ska bli roligt att läsa 
er budget och se om ni är ett 
folkhems parti som ni fram-
ställde er som i valrörel-
sen eller ett höger parti med 
nedskärningar i den offent-
liga sektorn, privatisering-
ar och skattesänkningar som 
viktiga frågor.

Johnny Sundling 
Vänsterpartiet Ale

Tack för rättelsen, 
Rune!

Vill du 
börja segla?

Låna en navigationsbok på biblioteket


