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NOL. Vilken folkfest det 
blev!

200 personer kom för 
att uppleva invigningen 
av den nya gång- och 
cykelvägen mellan Nol 
och Älvängen.

I den ljuva junikväl-
len gick, sprang och 
cyklade deltagarna den 
fyra kilometer långa 
sträckan utmed älvkan-
ten.

Det var Rådet för Hälsa 
och Trygghet som tillsam-
mans med Ale 90 IK stod 
för tisdagskvällens arrange-
mang. Hur många som skulle 
anamma inbjudan till histo-
riens första Älvstrandslopp/

promenad var osäkert, men 
helt klart överträffade delta-
garantalet alla förväntningar.

– Att det skulle bli en sådan 
här succé hade vi inte kunnat 
tro. Det blev till att göra en 
snabbutryckning till affären, 
så att korven och kaffet skulle 
räcka till alla vid målgången i 
Älvängen, säger folkhälsopla-
nerare Birgitta Fredén.

– Det är alltid kul när man 
gör ett sådant här arrange-
mang och aleborna hörsam-
mar inbjudan. Jag tror att 
många blev väldigt positivt 
överraskade av den här nya 
gång- och cykelvägen.

Utlottning
En halvtimme före utsatt 
starttid fanns medlem-
mar från Ale 90 IK på plats 
vid båthamnen i Nol för att 
lämna ut nummerlappar. Alla 
deltagare var sedan med i ut-
lottningen av diverse priser 
som arrangörerna lyckats få 
ihop. Bland annat lottades det 
ut presentkort på två styck-
en cyklar.

– Dessutom kan ni vinna 
priser genom att svara rätt 
på de frågor som är utsat-
ta längs med vägen, upplys-
te ordföranden i Ale 90 IK, 
Bertil Johansson.

När klockan slagit 19 grep-
pade kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (S), 
megafonen i den ena handen 
och saxen i den andra. Han 
hade fått äran att inviga den 
nya gång- och cykelvägen och 
samtidigt förkunna starten 
för Älvstrandsloppet 2010.

– Jag är glad och stolt över 
att stå här idag och konstatera 
att vi alebor har givits denna 
fina möjlighet att ta oss fram 
längs älvkanten. Det är en 
fantastisk vacker miljö som 
vi nu kan ta del av, förklarade 
Jarl Karlsson när han klippte 
det blågula bandet och Kent 
Larssons trumpetfanfar ljöd 
över startområdet.

Fler sträckor
Målgång skedde vid båt-
hamnen i Älvängen och där 
stod PRO Ale Norras uku-
lelegrupp beredd att spela 
en trude-
lutt när del-
tagarna an-
lände. Sam-
tidigt kändes 

doften från grillad korv med 
bröd, som smakade extra gott 
efter avslutad poängprome-
nad.

– Till hösten öppnar vi upp 
fler sträckor. Aleborna får så-
ledes ännu fler möjligheter 
att röra på sig, säger Birgit-
ta Fredén.

Efter semestern kommer 
dessutom Furustugan i Ala-
fors att öppnas för allmän-
heten.

– Tyvärr har det dragit ut 
på tiden, men det är inget som 
vi har kunnat påverka. Själv-
klart känns det bra att verk-
samheten kan komma igång 
på allvar igen, avslutar Bertil 
Johansson.
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– Ny gång- och cykelväg 
invigdes i vackert väder

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Starten har gått och folk i alla åldrar påbörjar sin Starten har gått och folk i alla åldrar påbörjar sin 
färd mot målet i Älvängen.färd mot målet i Älvängen.
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Kom in till oss så berättar vi mer!

Söndagsöppet
11-15

Mån-tor 8-18 • Fre 8-16

Hol • Alingsås

Tel: 0322-63 00 52
www.autohallenhusbilar.se

Semester?

Trängsel vid startområdet. Många kom för att uppleva histo-
riens första Älvstrandslopp/promenad.

Kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson klippte det 
blågula bandet och förklarade den nya gång- och cykelvä-
gen mellan Nol och Älvängen för invigd.

TIPSPROMENADEN

Barnfrågor
1: 2, 100 öre
2: 2, Bak
3: 2, Sydafrika
4: x, Sveriges Nationaldag
5: x, Daniel
6: 1, Vänern
7: x, Köpenhamn
8: x, en sjukdom
9: 1, Trollhättan
10: x, en orm
11: x, lilla gubben
12: 1 röd
Vinnare, alla med 12 rätt: Karo-
lina Andersson, Olivia Ullman, 
Maja Rohdén.
Många barn var jätteduktiga 
och hade 12 rätt men närmast i 
skiljefrågan var dessa tre.
Vuxenfrågor
1: 1, Spanien
2: X, 20 år sedan klubben bil-
dades
3: X, ca 27 000
4: 1, Lidingöloppet
5: 1, måndag och onsdag
6: 2, Underarmen
7: 2, 7 st
8: X, 1977
9: 1, Johansson
10: X, Ljung
11: 1, Kanada
12: 2, ett polishus

Vinnare Kjell Pettersson, Martin 
Eklund, Inga-Maj Karlsson                          
Alla med 10 rätt och närmast i 
skiljefrågan
Skiljefråga: 112 st.
Samtliga vinnare ovan vinner 
startplats i Älvängenloppet 2011. 
GRATTIS!
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Frukt&
Grönsaks

Huset
Öppet alla dagar!

Vardag 8-20 
Lördag 9-19
Söndag 9-18

Allt för


