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HÅLANDA. I några år 
har arbetet pågått.

Förra fredagen 
skedde invigningen av 
Ales natur- och kultur-
guide.

– Nu gäller det att få 
aleborna att hitta in 
på kommunens hem-
sida och sedan ut i vår 
vackra natur, säger 
kommunekolog Göran 
Fransson.
En digital natur- och kul-
turguide lanseras för Ale 
kommun. I den beskrivs elva 

vandringsleder och deras 
flora, fauna och historiska 
lämningar.

– Guiden kommer suc-
cessivt att byggas ut och när 
projektet är klart ska vi kunna 
presentera ett drygt 20-tal 
områden, från Surte i söder till 
Hålanda i norr. Ambitionen 
är att arbetet ska vara färdigt 
inom det närmaste året, säger 
Göran Fransson.

Uppdraget att arbeta fram 
en natur- och kulturguide 
antogs av kommunfullmäktige 
2007. Det är Göran Fransson 
som tillsammans med folkhäl-

soplanerare Birgitta Fredén, 
miljöansvarig Annika Fri-
berg och kultursamordnaren 
Sofie Rittfeldt som har sam-
verkat i arbetet.

– Det har varit ett väl fung-
erat tvärsektoriellt arbete där 
alla har haft en gemensam mål-
bild. Syftet är att locka kom-
muninvånare och besökare att 
upptäcka de många sevärdhe-
ter och natursköna platser som 
finns i Ale kommun förklarar 
Birgitta Fredén.

Till invigningsfirandet 
hade ett antal kommunala 
politiker och tjänstemän 
bjudits in. Vandringen gick 
genom Rapenskårs lövsko-
gar, i storslagen natur och 
med Grönåns vattendrag som 
ständigt gjorde sig påmind. 
Sommarlik temperatur och 
solsken förhöjde upplevelsen 
ytterligare.

Med på promenaden 
fanns också naturentusiasten 
Pelle Dalberg som berät-

tade om de trädslag och 
växter som uppenbarade sig 
längs med gångstråket. Även 
Jack Olsson från Alefiskarna 
deltog på vandringen.

– Grönån är en gynnsam 
lek- och uppväxtmiljö för lax 
och öring, konstaterade Jack.

Förutom Pelle Dalberg har 
också Göran Åkerlund ägnat 
projektet åtskilliga ideella 
arbetstimmar.

– Vi är tacksamma för det 
engagemang och den kun-
skap som Pelle och Göran 
berikat projektet med. Vi är 
väldigt glada över att natur- 
och kulturguiden har blivit 
verklighet. Nu gäller det att 
förädla den här produkten 
och göra kommuninvånarna 
uppmärksamma på de många 
fina vandringsleder som vi har 
att erbjuda, avslutar Göran 
Fransson.
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Ragnhild Kappelmark, enhetschef för allmänkulturen, stu-
derar lax och öring på nära håll. Ragnhild flankeras av kom-
munfullmäktiges ordförande Klas Nordh och kommunekolog 
Göran Fransson.

Kommunekolog Göran Frans-
son.

VANDRINGSLEDER
Klara vandringsleder som ingår i 
natur- och kulturguiden:
• Fågeldammarna, Surte
• Kilanda
• Prästalund, Starrkärr
• Ranneberget, Älvängen
• Rapenskårs lövskogar

• Skepplanda gravfält
• Stora Kroksjön, Risveden
• Stugåsberget
• Vadbacka
• Verleskogen
• Vinningsbodalar och Björkärrsäng

Pelle Dalberg berättade inle-
velsefullt om växtligheten i 
området.

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGARPriserna gäller t o m söndag 24/6-2012.
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Med manuell delikatess & självscanning.

� Superklipp! Superklipp!

Älvängen  |  0303-74 80 40

Karré
Danish Crown. Ursprung 
Danmark. Ca 1100g. Benfri. 
Av gris. Max 1 förp/kund.

Gäller ej vid köp av tobak, 

receptfria varor och spel.

2990 

Superklipp!

/kg

8-22 ALLA DAGAR

Just nu!

TREVLIG MIDSOMMAR!
I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus tar du enkelt ut kontanter

Handla andra varor för minst 

200 kr så får du köpa:
Handla andra varor för minst 

200 kr så får du köpa:Läsk
Coca Cola, Fanta, Sprite.  
1,5 liter. Jfr 6,67/liter + pant. 

Max 1 erbj/kund.

3 för 

30:-

Kaffe
Gevalia 400-500g. 
Jfr pris 61,25-49,00/kg 
Gäller ej ekologiskt, 
rättvisemärkt, hela bönor, 

koffeinfritt. Max 1 erbj/kund.

Gäller ej vid köp av tobak, 

receptfria varor och spel.

2 för49:-
ÖPPETTIDER 
MIDSOMMARHELGEN:

Midsommarafton 8-16
Midsommardagen 10-22

HANDLA 
FÖR 300:- 
och få ett kilo 
färskpotatis!
Handla för 600:- 
och få 2 kg osv.


