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BOHUS. Regnet stop-
pade inte familjedagen 
på Jennylund.

Geggan till trots 
andas Ale Jennylunds 
Ridklubb nu optimism.

– Projekteringen av 
ett nytt ridhus inleds 
nu och vi är överens 
med kommunen om hur 
allt ska fungera, säger 
styrelseledamoten Jim 
Knutsson.

Ale Jennylunds ridklubb bil-
dades 1969 och har en stark 
tradition i Bohus. Sedan star-
ten har föreningen alltid till-
hört Ale kommuns största 
ungdomsföreningar. De se-
naste åren har dock varit en 
prövningens tid.

– Under vägombyggna-
den har tillgängligheten till 
Jennylund varit så dålig att 
alla inte orkat ta sig hit. Vi 
har tappat medlemmar och 
därmed också ekonomiska in-
täkter. Bidragens storlek styrs 
ju av antalet medlemmar. Vi 
har begärt att få bli kompen-
serade av såväl Trafikverket 
som Ale kommun, men tyvärr 
har vi inte fått något gehör för 
det, säger styrelseledamoten 
Ann-Sofie Wallbert.

Anläggningen är i stort 
behov av renovering och ett 
nytt ridhus har länge diskute-
rats med kommunledningen. 
Efter många turer har par-
terna nu kommit överens om 
ett förslag och projektering-
en startar inom kort.

– Det blir ett nytt ridhus 
och klubbhus. Exakt vad det 
landar på vet jag inte, men vi 

har fokuserat på driftskostna-
den. Bara vi vet att förening-
ens månadskostnad blir han-
terbar så är vi nöjda. Bygg-
starten är planerad till om ett 
år. Först måste en ny detalj-
plan tas fram och det tar sin 
tid, berättar Jim Knutsson.

Ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv är investeringen 
inte svår att räkna hem. In-
tresset för ridsport är mycket 
stort och trots regn, blåst och 
kyla var årets familjedag hos 
Ale-Jennylund välbesökt. Ak-
tiviteterna var många, mest 
poppis som vanligt var att få 
sitta upp på hästryggen.

– Vi har en blåbärsbana där 
barn mellan fem till åtta år får 
rida. Vi har också ponnyrid-
ning där alla som vill får testa 
att skritta och trava. För en 
del är det första gången och 
då är det självklart särskilt 
spännande, säger Ann-Sofie 
Wallberg.

En stor del av programmet 
hade ungdomssektionen pla-

nerat och de stod även för ge-
nomförandet.

– Vi har käpphästtillverk-
ning i klubbhuset, fiskdamm i 
en hästvagn, hästskokastning 
och bajsbingo. Det sistnämn-
da går ut på att gissa i vilken 
ruta som hästen helt enkelt 
gör ifrån sig, säger Josefin 
Malmgren.

Ale-Jennylunds ridklubb 
intensifierar marknadsfö-
ringsarbetet för verksam-
heten och hoppas återstäl-
la medlemsantalet när kom-
munikationerna återigen blir 
bättre.

– Här händer alltid något. 
Vi har många tävlingar och 
aktiviteter under sommar och 
höst. Det är bara att komma 
upp om man är intresserad, 
avslutar Ann-Sofie Wallbert.

TRÄNGSELSKATT 
GÖTEBORG

Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i 

Göteborg. Syftet är att öka framkomlig-

heten i Göteborgs stad, förbättra miljön 

och bidra till att finansiera infrastruktur-

satsningarna i Västsvenska paketet.

Mer information om trängselskatt 

hittar du på www.transportstyrelsen.se.

Du kan också kontakta kundtjänst för 

trängselskattefrågor, 0771-29 29 29.

Från och med juni månad kommer Trafikverket och 

Transportstyrelsen att påbörja arbetet med att bygga 

betalstationer för trängselskatter på olika platser runt 

om i Göteborg. Arbetet beräknas vara klart under hös-

ten. Under den tid då betalstationerna uppförs kan vissa 

störningar förekomma lokalt på de platser där arbetet 

pågår. 

Varje passage genom betalstationerna i Göteborg kom-

mer att kosta 8, 13 eller 18 kronor beroende på tid-

punkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 

kronor. Bilar som passerar flera betalstationer inom 60 

minuter beskattas bara en gång. Man betalar då för 

passagen med det högsta beloppet.

Trängselskatt kommer att tas ut måndag till fredag mel-

lan 06.00 och 18.29. Skatt kommer inte att tas ut lörda-

gar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad. 
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Glädjande besked på regnig familjedag
– Nu startar projekteringen av nytt ridhus

Käpphästtillverkning. Anna Lindbom Johansson hjälper 
Alegra Pinzani att få ordning på manen till sin käpphäst.

Alicia Ketabati jublar över fångsten i fiskdammen inför ögonen på Emelie Bergstrand, Alicia Ketabati jublar över fångsten i fiskdammen inför ögonen på Emelie Bergstrand, 
Alexandra Hasselfors och Josefin Malmgren.Alexandra Hasselfors och Josefin Malmgren.

Prova-på-ridningen var ett uppskattat inslag på familjedagen – som vanligt.
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