
ALAFORS. Äntligen är 
den klar – ja, till och 
med invigd.

Gång- och cykelvä-
gen upp till Sjövallens 
idrottsplats i Alafors 
tog tid att förverkliga.

När den nu ligger 
färdig finns det bara 
vinnare, såväl alafors-
bor och barn i allmän-
het som paddor i syn-
nerhet jublar.

– Det är en efterlängtad gång- 
och cykelväg som vi ikväll kan 
inviga. Med denna insats har 
vi höjt trafiksäkerheten för 
alla de som besöker idrotts- 
eller badplatsen vid Sjöval-
len och det känns väldigt bra, 
konstaterade Tekniska nämn-
dens ordförande, Willy Köl-
borg (S) i tisdags.

Det har dragit ut på tiden 
med förändrade ekonomiska 
ramar, tvister med markägare 
och förändrade prioritering-
ar. Idag spelar det mindre roll, 
för nu är 970 meter gång- och 
cykelväg klar. Från Smedje-
backen och upp till Sjövallen 
har också en ny belysning an-

lagts. Dammbyggnaden har 
delvis renoverats. Totalt har 
projektet kostat 6 Mkr.

– Dessutom har vi lagt 
ner kommunalt vatten- och 
avlopp, vilket inte ingår i de 
sex miljonerna. Det är en stor 
satsning som Ale kommun 
har gjort i Alafors, menar 
Willy Kölborg.

I miljonsatsningen ingick 
dock två genomtänkta padd-
tunnlar under Sjövallavägen. 
Därmed är problemet med de 
många överkörda groddjuren 
förhoppningsvis till viss del 
eliminerat.

– Det har varit bekymmer-
samt under de drygt två veck-
orna i slutet av april till början 
av maj som paddorna vandrar. 
Vår vän och alaforsbo, Göran 
Nilsson som jobbar på Uni-
verseum i Göteborg, har be-
räknat att cirka 400 paddor 
har blivit överkörda varje år. 
Med stöd av Universeum tog 
vi tillfället i akt när bron och 
vägen ändå skulle byggas om 
att försöka göra något riktigt 
bra, berättar kommunekolog, 
Göran Fransson, om initia-
tivet bakom paddtunnlarna.

– Normalt sett är det väl-

digt dyrt att bygga en padd-
tunnel under en befintlig väg, 
men när maskinerna var på 
plats var mycket vunnet. Så 
vitt vi kan bedöma fungerar 
de alldeles utmärkt. De vill 
gå närmsta vägen och följer 
sitt luktsinne. Vi har försett 
entréerna till tunnlarna med 

så kallade ledarmar, så de inte 
ska komma på avvägar, säger 
Fransson.
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Gräslök

5:-/knippe

Sverige • Klass 1

Matjesill

50:-/st
Prinsen • 800g • jmf pris 62,50/kg

Gräddfi l

10:-/st
ICA • 5 dl

Jmf pris 20,-/liter

Fläsk-
ytterfilé

79:90/kg
Nybergs Deli, gourmetmörad

Sverige ca 800g

Prinskorv

50:-/st
92% kött • Charkmäster
900g • Jmf pris 55,55/kg

Testa

ICA Kvantums 

hemmagjorda 

grillsås!

Potatissallad

10:-/st
Prinsen 300g • Original/vitlök

Ordinarie pris 16,95-17,95

För dig som självscannar!

Vispgrädde

14:90/st
Arla Köket 5 dl • Jfr pris 29,80/st

Gräddglass
vanilj

25:-/st
Sia • 1,5 l •  jmf pris 16,66/liter

Jordgubbar 

till dagspris!

Jordgubbarsill&grill!Allt förenriktigmidsommar!
Fråga oss om grill!
Massvis med 
inspiration i butiken!

Sverig
es godaste sill?

Sverig
es godaste sill?

Midsommarafton 8-17 • Midsommardagen 10-22 • Alla andra dagar 8-22 • ICA Kvantum, Ale Torg  • Tel 0303-975 00
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 25.

Äntligen klar!en klar!

Torbjörn Andersson, gatuchef i Ale kommun, demonstrera-
de paddtunnlarna som byggts under vägen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

En högtidlig invigning av gång- och cykelvägen till Sjövallen 
förrättades av Tekniska nämndens ordförande, Willy Kölborg 
(S) och Ahlafors IF:s ordförande Thore Skånberg och heders-
medlem Kennert Larsson, som arbetat med projektet.

– Gång- och cykelvägen till 
Sjövallen invigdes


