
ÄLVÄNGEN. Intresset 
för att skapa säkra rid-
vägar i Ale är stort.

I onsdagskväll sam-
lades över 50 hästvän-
ner i Älvängens Folkets 
Hus för att samla styr-
korna. 

– Det finns goda 
förutsättningar att 
få någonting gjort nu, 
säger Peter Tifelt i 
arbetsgruppen.

I december skedde ett antal 
trafikolyckor med hästar in-
blandade. Det har fungerat 
som extra bränsle åt diskus-
sionerna att försöka skapa 

ett nät med separata ridvägar 
runt om i Ale kommun. I ons-
dags kallade Peter Tifelt och 
Jan A Pressfeldt samman 
till ett allmänt informations- 
och inspirationsmöte. Syfte 
var att bilda en form av ideell 
organisation där intresserade 
hästentusiaster kan medverka 
för att driva frågan.

– Tiden är mogen nu. Det 
är dags att gå från ord till 
handling, menar Jan A Press-
feldt.

Grundidén är att ta vara 
på gamla kyrkstigar, fäggator 
hövägar med mera. De finns 
ofta kvar juridiskt som sam-
fälligheter även om de inte 
längre syns i naturen. 

– Tillsammans med Lant-
mäteriet, markägare och Ale 
kommun kan vi bygga ut dem 
till nya, moderna och säkra 
ridvägar, säger Pressfeldt.

Det finns ett antal förslag 
på områden där det skulle 
vara fullt möjligt att snabbt 
börja arbeta konkret. Katt-
leberg-Alvhem, Skönninga-
red-Starrkärr och Nödinge-
Jennylund.

Bra utsikter
Enligt mötet är utsikterna bra 
för att söka olika former av 
bidrag till initiativet.

– Fast det krävs att vi kon-
kretiserar vad vi vill och dess-
utom så måste vi bilda en pa-
raplyorganisation som driver 
våra intressen. Vidare krävs 
det en stor egeninsats, men 
den är vi väl berdda att göra, 
frågade Peter Tifelt och åhö-
rarna instämde.

Jörgen Sundén, mark- 
och exploateringsingenjör i 
Ale kommun, bekräftade att 
det finns en positiv syn på 
idén med ridvägar.

– Det är väldigt bra om 
det kan komma initiativ un-
derifrån. Vi har i uppdrag att 
underlätta för ridverksamhe-
ten, men vi behöver konkre-
ta förslag att ta ställning till, 
sa Jörgen Sundén.

Som inspiratör hade 
Robert Bladh inbjudits. Han 
har själv varit med och för-
verkligat ett antal slingor i 
Kungälvs kommun.

Förutsättningar
– I Ale finns bättre möjlig-
heter än någon annanstans 
att tigga ihop material såsom 
jord, grus och sten som kan 
användas till markarbetet. 
Det gäller att ni får tummen 
ur och att ni hittar bra upp-

samlingsplatser dit ni kan 
köra eventuellt vägmaterial, 
påtalade han och hänvisade 
till den pågående exploate-
ringen i Ale kommun.

Mötesdeltagarna läm-
nade mejl- och andra kon-
taktuppgifter för att smidigt 
kunna kommunicera hur ar-
betet fortskrider. Bo Larsen 
Media kommer också vara 
behjälplig med information 
via olika hemsidor. Ridvägar.
se är redan registrerad och i 
funktion.

Innan kvällen var till ända 
hade en mindre kommitté 
bildats med hästvänner från 
kommunens alla hörn. De in-
leder nu arbetet med att för-
söka få något praktiskt gjort i 
frågan och det är trots allt den 
stora utmaningen.
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ÄLVÄNGEN. Efter Nya 
Älvbrinkens konditoris 
konkurs i december har 
det varit ryktenas tid 
kring bageriets framtid.

I veckan bekräftade 
Lennart Svenheimer 
att familjen avser att 
ta över lokalerna på 
Torggatan.

– Vi hoppas vara klara 
med en totalombygg-
nad av butiken lagom 
till påsk, säger han.

Svenheimers konditori har 
sin tillverkning i Gamlestan 
i Göteborg. 1996 öppnade 
de sin andra butik i Nödinge 
på Ale Torg. Det familjeägda 
företaget planerar nu ett sam-
gående med anrika Cederlöfs 
och strategin är att bygga ett 
nytt gemensamt bageri på 
1000 kvm någonstans i östra 
Göteborg.

– Då kommer vi att kunna 
expandera med fler butiker. 
Älvängen är en av orterna 
som känns lämplig. Nu dök 
det upp ett tillfälle i samband 
med Älvbrinkens konkurs 
och även om det kom lite 
tidigt har vi valt att slå till. Vi 
kommer inte att baka i loka-
lerna, utan själva bageriet 
avvecklas. Viss tillverkning 
av smörgåsar och smörgås-
tårtor kommer att finnas. 
Butiken byggs om helt och 
hållet. Serveringen blir större 
och utformningen en helt 
annan. Vi handikappanpassar 
till exempel caféet, berättar 
Lennart Svenheimer.

Premiären är planerad till 
1 april.

– Det här blir ett lyft för 
samhället. Älvängen behöver 
ett riktigt konditori och vi är 
väldigt glada över att Sven-
heimers nu har nappat på 

erbjudandet att ta över loka-
lerna, säger en nöjd hyres-
värd, Lars Brogren.
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Lennart Svenheimer bekräftar att familjen tar över Älvbrin-
kens Konditoris tidigare lokaler i Älvängen. Premiären är 
planerad till 1 april.
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Svenheimers konditori öppnar i ÄlvängenSvenheimers konditori öppnar i Älvängen

Stort intresse för säkra 
ridvägar i Ale

Robert Bladh berättade om hur de gått till väga i Kungälvs 
kommun för att förverkliga ett antal ridvägar.

Över 50 hästvänner samlades i Älvängens Folkets Hus för att dsikutera frågan om säkra rid-
vägar i Ale. En kommitté bildades för att på olika sätt involvera kommun, markägare och 
andra berörda i projektet. Grundidén är att ta vara på gamla kyrkstigar och fägator.

Anna-Maria Törnros har öppnat sin mottagning hos XLNT 
på Ale Torg.

Törnros Skönhet & Hälsa 
har öppnat hos XLNT
NÖDINGE. Törnros 
Skönhet & Hälsa är 
den senaste nyheten 
på Ale Torg.

Massageterapeuten, 
Anna-Maria Törnros, 
har öppnat mottag-
ning hos XLNT.

I måndags var det 
öppet hus.
Salong XLNT på Ale Torg 
kan numera erbjuda även 
massage. Ett av rummen 
har Anna-Maria Törnros, 
26, inrett för att förverkli-
ga sin dröm.

– Min omgivning har 
alltid tyckt att jag har varit 
företagsam. Dags att testa 
om det är sant, säger Anna-
Maria som i höstas utbilda-
de sig till certifierad massa-
geterapeut.

På sin mottagning står 
svensk klassisk massage, en-
ergimassage, bindvävsmas-

sage och kroppsbalansering 
på menyn.

– Mitt mål är att få kun-
derna att komma hit innan 
de kommer till sjukvården. 
Behovet av att varva ner är 
stort. Jag hoppas verkligen 
att aleborna också tänker 
lite förebyggande. Massa-
ge är inte bara fysiskt, utan 
väldigt bra mentalt, säger 
Anna-Maria.

På sikt tillkommer även 
benvaxning och nagelvård.

– Jag har fått mycket tips 
av tjejerna här på salongen. 
De vet ju vad som efterfrå-
gas, säger hon.

Anna-Maria är uppväxt i 
Ale, men har också hunnit 
med en tid i Stockholm och 
Göteborg.

– Till sist hände något jag 
aldrig trodde skulle hända. 
Jag längtade hem, berättar 
hon med ett leende.
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ANNA-MARIA TÖRNROS

Ålder: 26
Bor: Nödinge.
Familj: Sambo, tre barn, William, 7, 
Amanda, 5, och Oliver 2 år.
Utbildning: Estetiska programmet 
i Ale gymnasium, GGI friskvård, cer-
tifierad massageterapeut.
Drömjobb som liten: Fotograf.
Aktuell: Som nyföretagare i Ale.
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– Nu vill entusiasterna gå från ord till handling


