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Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 

människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

���������		
inbjuder företagare i Ale till
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NOL. Tisdagen den 15 
juni invigs gång- och 
cykelvägen längs älv-
kanten mellan Nol och 
Älvängen.

Det kommer att 
uppmärksammas med 
bandklippning och 
historiens första Älv-
strandslopp/promenad.

Som arrangörer står 
Rådet för Hälsa och 
Trygghet tillsammans 
med Ale 90 IK.

Nu öppnas den vackra älv-
stranden upp för allmänhe-
ten. Sträckan Nol-Älväng-
en blir tillgänglig för cykel-
turer och promenader, som 
följd av att E45 byggs om till 
motorväg.

– Detta vill vi fira i all en-
kelhet tillsammans med ale-
borna. Det gör vi i form av 
en motionsaktivitet som för-
hoppningsvis ska tilltala folk i 
alla åldrar, säger folkhälsopla-
nerare Birgitta Fredén.

Älvstrandsloppet/prome-
naden tar sin början i Nol, i 
höjd med Tudorområdet, och 
mäter fyra kilometer i nordlig 
riktning. Målet blir vid båt-
hamnen i Älvängen. Arrang-
ören förbereder en tipspro-
menad längs vägen med såväl 
vuxen- som barnfrågor.

– Vi vill att detta ska bli en 
festlig familjeaktivitet. För-
hoppningsvis ska kommu-
nens invånare få upp ögonen 
för den gudomligt vackra 
älvstranden. Ale har fått en 
ny attraktion säger Birgitta 
Fredén.

Bjuds på mat
20-årsjubilerande Ale 90 IK 
kommer att finnas på plats 
från klockan halv sju och ta 
emot anmälan och dela ut 
nummerlappar. En halvtim-
me senare kommer kom-
munstyrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson (S), att klippa 
det blågula bandet och direkt 
i anslutning till det släpps del-

tagarna iväg på sin färd mot 
Älvängen.

– Vid målet kommer det 
att bjudas på grillad korv med 
bröd och dricka. Det ingår i 
startavgiften, som också del-
finansierar prisbordet. Fina 
vinster utlovas! Det är ingen 
tävling på så sätt att det gäller 
att komma först i mål, utan 
alla deltagare har chans att 
vinna, förklarar Bertil Jo-
hansson, ordförande i Ale 
90 IK.

Hur ska deltagarna ta sig 
tillbaka till Nol?

– De som eventuellt behö-
ver återvända till startplatsen 
får lösa det med transport 
på egen hand, om man inte 
väljer att promenera tillbaka 
längs den fina älvkanten, av-
slutar Bertil Johansson.

Ny gång- och cykelväg 
mellan Nol och Älvängen
– Invigningsfirande med Älvstrandsloppet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bertil Johansson, ordförande i Ale 90 IK, är med och arrangerar historiens första Älv-
strandslopp/promenad i samband med invigningen av den nya gång- och cykelbanan mellan 
Nol och Älvängen. Arrangemanget äger rum nu på tisdag den 15 juni.

PICKNICKDAGS

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 23 
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1295
                 Lulles

”Att värma sig med....”

25:-
enfärgade

2995
    Guldfågeln, ca 1 kg 


