
SKEPPLANDA. Offerten 
sa 350 000 kronor.

Det var dyrt tyckte 
Sven Rydén och bör-
jade istället såga 
hemma i garaget.

I onsdags lyftes bro-
bygget på plats över 
Forsån.

Den gamla hade gjort sitt och 
behovet av en permanent bro 
för spelare och ledare på väg 
till B-plan i Skepplanda var 
stort.

– Det var en akut säker-
hetsfråga och vi ville helst att 
kommunen hade tagit tag i 
taktpinnen, men jag tror inte 
de förstod allvaret. Vi fick 
tillstånd av Länsstyrelsen att 
bygga bron, djur- och natur-

livet runt Forsån är känsligt, 
men det har vi varit medvet-
na om från början, berättar 
Sven Rydén.

Skepplanda ansökte om 
investeringsmedel via Ale 
kommun som föreslog en 
enklare bro för 65 000 kronor.

– Vi talade inte samma 
språk. Jag sa en permanent 
bro på 15 meter och fick ett 
förslag om en konstruktion 
byggd på slipers som var åtta 
meter lång. Det var ingen idé 
att fortsätta, det var bättre 
att börja bygga själv, säger 
Rydén.

Sagt och gjort.
– Men jag har inte gjort allt 

själv. Framför allt har vi haft 
fantastiskt generösa spon-
sorer som har bistått med 

mycket av materialet. Sedan 
har vi varit tvingade att ta 
hjälp av yrkesfolk för att gräva 
ner brofästena och gjuta fast 
dessa, förklarar Rydén.

Alekuriren fanns på plats 
när trafiken fick ledas om 
på Skepplandavägen i ons-
dagseftermiddag. Jannessons 
Åkeri behövde nyttja ett kör-
fält under några spännande 
minuter. Skulle bron passa?

– Mitt i prick, över förvän-
tan. Det hade varit utmanan-
de om jag mätt fel...

Det var en mäkta stolt bro-
konstruktör som tog första 
färden över den nya förbin-
delsen över Forsån.

– Att våra barn och ungdo-
mar kan ta sig över till B-plan 
tryggt och säkert har varit 
prioritet, men det hoppas jag 
även Ale kommun håller med 
om. Trots alla ideella insatser 

och sponsorer har bron kostat 
närmare 90 000 kronor. Vi 
hoppas kommunen är bered-
da att åtminstone bidra med 
lite, avslutar Sven Rydén.
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Här lyfter Jannessons Åkeri Sven Rydéns egenkonstruerade gångbro över Forsån på plats. Ett enastående precisionsarbete 
hemma i garaget ger nu alla en trygg väg till B-plan.

Nu är bron på plats

Sven Rydén, brokonstruktör.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

*Vid köp av däck som monteras på egen fälg

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)
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Ä L V Ä N G E N

 Hos oss ingår alltid 
balansering och montering!*

Sista dagen för 
dubbdäck - 15 april

EXTRAÖPPET
LÖRDAG 16/4 

KL 10-14

VÅRERBJUDANDE!
Upp till 40 000 kr rabatt

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15
Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

GOLF TSI 122

179 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,1-6,2 l/100km. CO2-utsläpp 107-144g/km. Miljöklass EU5.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Golf Dark Label
179 000 kr

Skattefri 
i 5 år!

GOLF TDI 105 189 900 KR

•  5-dörrar
• 16” LM-fälgar
• Farthållare
• Multiratt läder
• Färddator

• Dimstrålkastare
• Sportstolar
• Sportchassi
• Mörktonade rutor
• CD-radio MP3

Dark Label 
paket:

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17 
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70 
www.toyotakungalv.se

Ring vår servicerådgivare
Ernes så hjälper han dig  
att boka en tid.  
Tel 0303-24 57 77

När gav du 
din Toyota 
en service 
senast?


