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Vill du även synas på scenen?
Hör av dig till oss!

Har du uppmärksammat
inbjudan att ställa ut på 
Alemässan 6-8 maj 2011?

Företagare!

För mer information om mässan, kontakta Ale mässkansli: 
Catharina Jentzell på 0704-32 07 66  

eller Ellinor Berglund på 0704-32 07 67
E-post: alemassan@ale.se

ALAFORS. Ett Leader-
projekt som bryter ny 
mark.

”Säkra Ridvägar i 
Ale” flyttar ständigt 
fram sina positioner.

Onsdagen den 24 
november arrangeras 
ett allmänt informa-
tionsmöte i Medborgar-
huset där projektets 
företrädare ska ge en 
nulägesbeskrivning och 
samtidigt presentera 
sin framtidsvision.

Ett antal planeringsträf-
far har genomförts och nu 
är tiden mogen för ett stort 
informationsmöte i Medbor-
garhuset, Alafors.

– Vi ska berätta hur långt 
vi har kommit i projektet. 
Vi anser också att samråd 
med fastighetsägare är den 
enskilt viktigaste punkten. 
Samförstånd är ett måste när 

det gäller ridledens place-
ring. Ingen ska behöva känna 
sig trampad på tårna, säger 
Peter Tifelt, ordförande i 
”Säkra Ridvägar i Ale”.

Den första delsträckan, 
mellan Jennylund och 
Nödinge, beräknas vara klar 
efter nyår.

Demosträcka
– Det blir att betrakta som 
en demosträcka för oss. Hur 
vi ska gå vidare är upp till 
fastighetsägarna. Vi vill höra 
deras åsikter om lämplig 
sträckning, säger Tifelt.

Tanken är att ridleden ska 
gå från kommunens södra 
del till den norra. På huvud-
leden ska det anläggas sepa-
rata slingor.

– Vi vill också attrahera 
andra kommuner, till exem-
pel Lilla Edet, att komma 
igång med något liknande 
projekt, säger Tifelt.

På informationsmötet 

kommer Jörgen Sundén 
från Ale kommun att med-
verka. Det är också kom-
munen som ombesörjer den 
tekniska utrustningen med 
kartor och dylikt.

– Responsen från Jörgen 
Sundén och Ale kommun har 
varit hundraprocentig under 
hela projekttiden, vilket vi är 
väldigt tacksamma för, avslu-
tar Peter Tifelt.

FOTNOT: Styrelsen för Säkra Rid-
vägar i Ale består av: Peter Tifelt, 
Rune Sandstad, Annika Svensson, 
Marie Olofsson, Annika Birklin, 
Bethine Levin och Kjell Svensson.

Informationsmöte 
om säkra ridvägar

Rune Sandstad och Peter Tifelt är vice ordförande respektive ordförande i Säkra Ridvägar i 
Ale. Onsdagen den 24 november bjuder de in till ett allmänt informationsmöte i Medborgar-
huset, Alafors.
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FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ale gymnasium ligger i Nödinge.  Vi har en tydlig pedagogisk inriktning 

där entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm och dina mål är nyck-

eln. Vi erbjuder en studiemotiverad miljö, med moderna IT-integrerade 

lokaler och en egen bärbar dator som studie-verktyg.  95% av våra  elever 

uppger att de trivs bra hos oss och 93% är nöjda med sin utbildning!

Välkommen på öppet hus!

tisdagen den 23 november kl. 18-21
och lördagen den 15 januari kl 10-14!

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954


