
alekuriren  |   nummer 20  |   vecka 21  |   201010

LEADERBohus
 C e n t r u m

LEADER innebär projektpengar från Europeiska jordbruksfonden, Ale 
kommun och Länsstyrelsen till stöd för lokala initiativ på landsbygden. 
Kropp & Själ i Bohus/Jennylund är ett samarbete mellan offentlig och 
privat verksamhet samt föreningarna på Jennylund. Först har vi tagit 
reda på hur vi tillsammans kan höja livskvaliteten i Bohus. Sedan ska 
vi söka medel för att genomföra idéerna. Målet är att locka fler att bo 
här, fler turister och småföretagare. 

Jennylund med Vättlefjäll är en outnyuttjad naturresurs. Genom samver-
kan kan vi arrangera större och fler aktiviteter; scoutläger, bandy- och 
fotbollsturneringar, hästtävlingar m m. En hälsomässa håller på att ta 
form våren 2011.

Bohus centrum har redan en vårdinriktning. Med fler boende, turister 
och företagare skapar vi underlag för t ex ett apotek, ett bankkontor, en 
restaurang. Kanske också hälsokost, fotvård, optiker, bowling osv.

I enlighet med EU:s prioriterade insatsområden inbjuder vi Ale kom-
mun, näringslivet och hugade entreprenörer att satsa på friskvård, sjuk-
vård, idrott, hästnäring och landsbygdsturism. Hela listan och mycket 
mer information finns på http://jennylund.wordpress.com. Där är du 
välkommen med fler förslag och synpunkter.

Utveckla friskvårdsmöjligheterna på Jennylund med utblick mot Vättle-
fjäll! Rusta upp vandringsleder, bad, fiske camping i naturen; porten mot 
vildmarken! Gör hela Bohus till Götaälvdalens friskvårdscentrum!

Ale Surte BK, Bohus Scoutkår, Bohus IF, Sportlife, Alebyggen, Ale-
Jennylunds RidKlubb, Bohusskolan, Ale Utveckling, Ale Fritid, Ale 
Tryckteam, Folktandvården Bohus, Bohus Fysioterapi, Bohus Vårdcen-
tral och Ale Folkhälsoplanerare.

Kjell Ericson 
Projektsamordnare

ÄLVÄNGEN. Stormar 
och vintrar har tärt 
hårt på scouternas 
vindskydd i Älvängen.

Nu byggs ett nytt.
Till sin hjälp i helgen 

fick de två riktiga 
grovjobbare – eller vad 
sägs om nästan två ton 
hästkrafter?

I snart ett år har scouterna i 
Älvängens missionskyrka pla-
nerat att bygga ett nytt vind-
skydd och skapa en ny plats 
att utgå från i skogen. Mark-
ägaren, Jan-Erik Boberg, 
gav klartecken för en byggna-
tion med utsikt över Starrkärr 
i nära anslutning till det kom-
mande bostadsområdet i Kro-
nogården.

– Vi har i gengäld lovat att 
röja upp lite i skogen. Vi är väl-
digt tacksamma för att vi får lov 
att vara på hans mark. Vårt be-
fintliga vindskydd har tjänst-

gjort i över 25 år så det är hög 
tid att bygga nytt, säger Ulf 
Olsson, tidigare pastor i Surte 
missionskyrka men numera 
bara frivilligt aktiv för scouter-
na i Älvängen.

Efter lång planering hade 
scouterna i lördags kommit 
fram till den punkt då det var 
dags att börja frakta timmer till 
byggplatsen.

– Då slog det mig att jag 
hade läst om någon som körde 
timmer med häst i Ale. Dess-
utom visste jag vem det var, 

säger scoutledare, Carina Tor-
stensson, och pekar förtjust på 
Tomas Olesen.

– Det var ett utmärkt upp-
drag för oss. Vi och hästarna 
gillar att jobba i skogen. Jag 
ringde Tobias Hellman som 
har stor erfarenhet och frå-
gade om vi kunde hjälpa till. 
Det fanns inga tveksamheter. 
Sådana här projekt är det alltid 
roligt att medverka i, säger 
Olesen. 

Vännen, Tobias Hellman 
som för övrigt är uppväxt i 

Nödinge, men numera boende 
i Herrljunga, tog med sig Julius 
850 kg och Moje 1000 kg och 
dök upp i lördags morse. Till 
vardags är han fordonslärare 
på gymnasiet i Kungälv, men 
att arbeta med häst i skog och 
mark är hans favorituppdrag. 
Han håller också i kurser för 
de som önskar lära sig att köra 
häst.

– Det viktigaste att tänka 
på idag är att inte gå framför 
hästarna. De är som maskiner 
och går rakt fram tills jag säger 
stopp. Däremot behöver ni inte 
vara rädda för att gå bakom. De 
sparkar aldrig. Har ni dessutom 
inga stålhättor ska ni hålla er på 
avstånd. Det känns ganska rejält 
om ni får en hov över foten, in-
formerar Tobias alla som ska gå 
med.

Hästarna är så kallade Ar-
denner, världens vanligas-
te kallblodshäst, kända för sin 

kraft och styrka.
– De är terränggående så vi 

behöver inte följa några stigar. 
Ta ut en kompassriktning så går 
vi bara, säger Tobias Hellman.

Att det stämmer kunde vi 
senare konstatera. Väl framme 
vid platsen får Moje och Julius 
vila. Det ska först röjas lite ar-
betsvägar fram till det tänkta 
vindskyddet. Sedan drar Moje 
och Julius fram den ena stock-
en efter den andra.

– De gillar det här, påpekar 
Tobias flera gånger.

– Vi också, flikar Carina in 
som inte vågar tänka på hur job-
bigt det hade varit att dra fram 
timmerstockarna med mänsk-
lig kraft.

Det är en fantastisk plats 
som scouterna har hittat och 
fyra tonåringar hjälpte till redan 
den första arbetsdagen.

– Vi är inte så många just 
nu, kanske 25 totalt. Det är lite 

upp och ner. Om ett år hoppas 
vi att vår nya lägerplats kan stå 
färdig. Det blir ett positivt ny-
tillskott till verksamheten, för-
säkrar Carina Torstensson.

Och draghjälp har scouterna 
i Älvängen definitivt redan fått!

– Scouterna i Älvängen fick draghjälp
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Tomas Olesen och Ulf Olsson 
i full gång med motorsågar-
na. Det måste ibland röjas 
väg för timmerkörning.

Moje och även Julius är så kallade Ardennerhästar som är vanliga draghästar, kända för sin 
kraft och styrka. – Vad få känner till är att de är utmärkta att rida på. De är så stabila att även 
vi som normalt inte har så lätt att sitta kvar klarar det riktigt bra, säger Tobias Hellman.

Scouterna fick hjälp av grovjobbarna Julius och Moje.

Vindskyddet har tjänat scouterna i 25 år. Nu är det dags att 
bygga nytt.

Moje och Tobias Hellman gav 
scouterna i Älvängen drag-
hjälp till platsen för det nya 
vindskyddet.

Äkta grovjobbare när scouterna bygger vindskyddÄkta grovjobbare när scouterna bygger vindskydd


