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ALVHEM. Rider på en 
framgångsvåg.

Så är fallet för Säkra 
Ridvägar i Ale.

Nyligen beviljades 
projektet EU-pengar i 
form av ett Leaderpro-
jekt och innan årets 
slut hoppas föreningen 
att den första del-
sträckan mellan Jen-
nylund och Nya Ponny-
ranchen i Nödinge ska 
vara invigd.

I januari i år kallade intresse-
gruppen för Säkra Ridvägar i 
Ale till ett stormöte i Älväng-
ens Folkets Hus. Responsen 
blev precis vad arrangören 
hade hoppats på och mötet 
lockade ett 50-tal besökare.

– Det var en av januaris 
snöigaste dagar, men ändå 
kom det så mycket folk. Då 
beslutade vi att kalla till ett 
årsmöte i mars och då valdes 
en styrelse att leda fören-
ingen, berättar Rune Sand-
stad, vice ordförande i Säkra 
Ridvägar i Ale.

För någon månad sedan 
antogs föreningens projekt-
plan som ett Leaderpro-
gram. Det innebär en budget 
på 2,5 miljoner kronor, att 
disponera under två och ett 
halvt år.

– Syftet med projektet är 
att skapa säkra ridvägar från 
Jennylund i söder till Skepp-
landa/Alvhem i norr, där 
vi vill knyta ihop så många 
kommersiella hästverksam-
heter som möjligt. Det gäller 
alltifrån ridskolor, affärer 
och större gårdar, förklarar 
Rune Sandstad och fortsät-
ter:

Småslingor
– Tanken är också att anlägga 
lokala småslingor som ska 
knyta an till den samman-

hängande leden. Det pågår 
ett ständigt arbete att hitta 
lämpliga sträckor och vi 
har kontinuerlig kontakt 
med Jörgen Sundén på Ale 
kommun.

Hur är kommunens 
inställning till projektet?

– Vi har hundraprocentig 
uppbackning från kommu-
nen och det finns ett antal 
politiker som stöttar oss i 
vårt arbete. Det känns natur-
ligtvis jättebra, säger Rune 
Sandstad.

Föreningen har låtit 

trycka upp en broschyr med 
en förenklad beskrivning av 
projektplanen. Den passar 
man på att dela ut i olika 
sammanhang när hästägare 
träffas.

Över 200 hästgårdar
– Det finns ingen exakt upp-
daterad statistik, men vi vet 
säkert att det finns över 200 
hästgårdar i Ale kommun. 

Faktum är att Ale är en av 
landets hästtätaste kommu-
ner, så självklart finns det ett 
stort intresse för vår verk-
samhet, säger Rune Sand-
stad.

– Alemässan 2011 blir ett 
utmärkt tillfälle för oss att nå 
ut med vårt budskap. Hittills 
har projektet kunnat drivas 
framåt med några fåtal entu-
siaster, men framöver krävs 

mycket ideell arbetskraft när 
slingorna ska iordningställas, 
avslutar Rune Sandstad.

Brett stöd för ”Säkra Ridvägar i Ale”
– Första delsträckan invigs före jul?
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Rune Sandstad och Peter Tifelt är vice ordförande respek-
tive ordförande i Säkra Ridvägar i Ale. En broschyr har 
tryckts upp med en förenklad beskrivning av projektplanen. 
Den första delsträckan i projektet hoppas man kunna inviga 
innan årsskiftet.

Ett 60-tal hästentusiaster hade samlats i Peter Tifelts ridhus i Alvhem för att dels lyssna 
till exteriördomare Morgan Jonsson från Norra Älvsborgs hästavelsförening, dels få informa-
tion om projektet Säkra Ridvägar i Ale.

Vi tror på rättvisa. 
 Ingen lön för lika arbete.

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.

–Hos oss är det intresset som styr, inte lönen. Det blir en 
helt annan glöd när man ställer upp frivilligt.

Viktor Töllefsen jobbar som stuveriarbetare och lastar 
fraktbåtar. Ulla (till höger på bilden) är skeppare och 
säljer fritidsbåtar. Torbjörn (med ryggen mot kameran) är 
navigatör och jobbar som ekonom. Bland de frivilliga på 
räddningsstationen fi nns också ingenjörer, projektledare, 
montörer, maskinbefäl, studenter och en vd. 

–Att vi jobbar tillsammans på lika villkor skapar en stark 
teamkänsla. Det är rättvist ombord: alla är viktiga, ingen 
har lön, säger Viktor. 

Det är eldsjälar som Viktor, Ulla och Torbjörn som är 
ryggraden i Sjöräddningssällskapet. Vi är en ideell förening 
utan bidrag från staten. 

Varje år krävs stora resurser för att driva våra 64 
räddningsstationer. Inte minst behövs mycket pengar för 

att utrusta och utbilda alla frivilliga sjöräddare.
Ge ett bidrag på pg 900 500-0 eller på www.ssrs.se. 

Där kan du skänka pengar online eller bli medlem.    
Som medlem får du kostnadsfri hjälp om du skulle 

råka ut för till exempel motorstopp eller roderhaveri när 
du är ute med båten. Det är så Viktor och hans kolleger 
tackar dig för ditt stöd.  
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