
ALE. Föreningen Säkra ridvägar i Ale 
fick ett glädjande besked i veckan.

Leader Göta älv har beviljat en 
ansökan om ekonomiska medel.

Tillsammans med Ale kommun och 
markägare hoppas föreningen kunna 
sammanbinda vägar och stigar till 
nya ridleder.

Under 2,5 år har föreningen med stöd av EU-
pengar möjlighet att utveckla och bygga ett 
antal olika ridslingor i Ale. Projektet syftar 
till att öka säkerheten för hästar, ryttare och 
trafikanter i Ale.

– Ett annat mål är att utbilda ryttare, skapa 
nya nätverk och i förlängningen främja häst-
turismen i Ale, säger en av initiativtagarna 
Peter Tifelt.

Under vintern och våren har en tät dialog 
med Ale kommun, där Jörgen Sundén har 
bistått med mycket hjälp med kartor och 
Thomas Sundsmyr med bistånd i förank-
ringen av projektplanen.

– Att vi kunde få ett snabbt besked från 
Leader Göta älv gör att vi kan komma igång 

och dra nytta av vägutbyggnaden. Gammalt 
vägmaterial kan bli en viktigt resurs för oss, 
säger Peter Tifelt.

Ett stort steg för att öka säkerheten når man 
genom att skilja på hästar och trafik. Vad som 
behövs är ridstigar och ridleder utan biltrafik 
så att ridning på landsväg kan undvikas.

Möjligheten att skapa ett stort antal rid- 
och körleder är goda då det finns gott om 
gamla fäbostigar och kyrkvägar som kan röjas 
och renoveras.

Kulturhistoriskt intresse
– I detta finns även ett kulturhistoriskt in-

tresse och de rastplatser som planeras utmed 
ridlederna kommer att ställas i ordning med 
hänsyn till de kulturhistoriska miljöerna. 
Detta kan ske genom att de placeras i närhe-
ten av sevärdheter och på natursköna ställen, 
menar Peter Tifelt.

Att skapa en miljö där trafik och hästar 
aldrig möts är orealistiskt. Förr eller senare 
måste man korsa en väg eller färdas längs en 
led.

– Då är säkerhetstänkandet av högsta vikt 
och en grundförutsättning är 
att hästen är frisk, att utrust-
ningen passar häst, ryttare och 
aktivitet samt att vedeböran-
de har fått rätt utbildning. Det 
kommer vi att försöka bidra 
med, säger Peter Tifelt.

Styrelsen för Säkra ridvägar i 
Ale konstaterar nu att man har 
kommit en bra bit på väg. Är 
någon intresserad av att vara 
med i det praktiska arbetet är 
det bara att höra av sig.
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277

www.belladonna.snabber.se

Stängt på midsommarafton & midsommardagen
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EU-pengar till 
säkra ridvägar i Ale

HOPPLA HOPPLA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nu ska det byggas säkra ridvägar i Ale. Leader Göta älv har beviljat en ansökan om ekono-
miskt bidrag. Snart är det dags för det praktiska arbetet.            Foto: Johanna Roos


