
NOL. Föreningen Säkra 
ridvägar i Ale triumfe-
rar.

Ale kommun satsar 3 
Mkr under två år för att 
tillfredsställa behovet 
av just säkra ridvägar.

Dessutom blev ser-
vicevägen som byggts 
längs Göta älv även den 
avsedd för ändamålet 
tack vare ytterligare en 
bokstav på kartan.

Servicevägen som främst är 
tänkt för Trafikverket och 
den dubbelspåriga järnvägen 
är utmålad som en GC-väg 
(gång och cykel), men snart 
tillkommer bokstaven H som 
i häst.

– Det är riktigt. Vi kommer 
att införa bokstaven H så att 
det blir en GCH-väg längs 
Göta älv. Den är tillräckligt 
bred för att bereda plats för 
såväl gående, cyklister som 
hästförare, säger Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Den ideella föreningen 
Säkra Ridvägar i Ale hade 
mer positivt att berätta på 
fredagens pressträff.

– Vi ville dels visa upp våra 
nya lokaler som Nols Före-
tagscenter har ställt till förfo-
gande dels informera om att 
den första ridleden mellan 
Bohus och Nödinge snart är 

klar. Entreprenören bygger 
för fullt, säger eldsjälen Peter 
Tifeldt.

Grundidén är att verka 
för att en huvudled byggs 
från norr till söder i Ale. Till 
denna kan sedan flera lokala 
ridslingor kopplas. Robert 
Bladh är projektledare för 
utbyggnaden.

– Det är fantastiskt roligt 
när alla näsor pekar åt samma 
håll. Här finns ett stort enga-
gemang hos markägare, poli-
tiker, kommunala tjänstemän 
och inte minst hos hästvän-
nerna. Det kommer att leda 
till ett snabbt och mycket bra 

resultat, säger han till lokal-
tidningen.

Med säkra ridvägar 
runtom i Ale gynnas hästnä-
ringen, menar Peter Tifeldt, 
som tror att detta kan gene-
rera många nya jobb.

– Ale sätts på kartan och 
med ridvägar kommer tu-
rister. Dessa måste ha nå-
gonstans att bo, någonstans 
att äta och få service. En del 
kommer utan häst och vill 
gärna hyra. Vi bygger upp en 
infrastruktur som inte tidi-
gare har funnits och priserna 
på smågårdarna kommer att 
stiga på sikt. Säkra ridvägar är 

ett oerhört tungt argument.
Jörgen Sundén, planin-

genjör i Ale kommun, ser 
nu ett behov av att ridvägar 
alltid finns med i detaljplane-
arbetet. Genom Leader Göta 
älv har ett antal EU-miljoner 
hittat rätt.

– Det är ju mycket det här 
som Leader handlar om, att 
gynna landsbygdsutveckling, 
tillväxt och livskvalité, säger 
Thomas Sundsmyr samord-
nare för Leader Göta älv.
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Tel 0303-74 08 38
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Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Räntefri avbetalning upp till 24 mån

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Dammsugare
Miele S768
• Aktivt HEPAfilter för bästa luftrening
• Hög effekt 2000W
• Tillverkad för hela 20 års användning

OOOOBBBBSSSS!!!! BBBBeeegggrrräääännnsssaaatttt aaannnttttaaallll

RABATT
40%

NU 1.495:-
Ord pris 2.495:-

Vi växer och söker

Byggnadsingenjör
Arbetsuppgifter:

Kostnadskalkylering
Projektering av grund- och bjälklagssystem
Projektering av luft- och vattenburet golvvärmesytem
Upprättande av tillverknings- och leveransspecar
Praktisk erfarenhet inom bygg/vvs är meriterande

samt medarbetare för 
lager/produktion
 Arbetsuppgifter:

Lastning/lossning med hjullastare
Bearbetning av armering

För närmare information kontakta:
Siw Ericsson på 0303-33 39 35 eller siw.ericsson@legalett.se

Ansökan skickar du senast 15 april till:
Siw Ericsson, Legalett Byggsystem AB, Box 142, 446 23  Älvängen

Legalett är ett konstruktions- och tillverkningsföretag för grund- och golvvärmesystem.
Vi är verksamma i Sverige, Finland, Norge, Polen, Canada och Japan.

Besök www.legalett.se

Säkra ridvägar längs Göta älv
– Projektet går i en rasande takt

Säkra ridvägar ska byggas från Alvhem i söder till Bohus i norr, men det blir också möj-
ligt att rida längs Göta älv då servicevägen ska klassas som Sveriges första GCH-väg (gång. 
cykel och häst). Peter Tifeldt och Jan A Pressfeldt är minst sagt nöjda.

GÄRNA TRAV

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Göran Karlsson fick nog...
Det rådde en bitvis ganska låg 
debattnivå i förra måndagens kom-
munfullmäktige. När fjolårets mäk-
tiga resultat (+64 Mkr) presentera-
des uttryckte Jarl Karlsson (S) en 
oro över att allt nu skulle förstöras 
med tanke på maktskiftet. Alliansens 
företrädare var inte ett dugg impo-
nerade av resultatet och pekade 

istället på skolans svaga ranking. Då 
ilsknade Göran Karlsson (V) till.

– Kan vi inte vara överens om att 
allt dåligt som har hänt de senaste 
16 åren är bara de rödgrönas fel och 
allt positivt som har hänt är tack 
vare er. Och allt bra som händer är 
också på grund av er. Ska vi säga så 
och gå vidare på dagordningen!


