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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
arrangerades Sveriges 
största löpartävling.

För 30:e året i rad.
Älvängen- och Ma-

denskolan håller fast 
vid traditionen med 
Skoljoggen.

I Sveriges största löpartäv-
ling deltar årligen en halv 
miljon barn och ungdomar. 
Skoljoggen vänder sig till alla 
elever, från förskolan till och 
med gymnasiet. I fjol lockade 
arrangemanget närmare 489 
000 deltagare, det vill säga 
mer än 40 procent av Sveri-
ges alla skolelever.

Eleverna i Älvängen 
värmde upp till Röris, ett 
program framtaget av Friskis 
& Svettis. Solen sken, men 
det blåste aningen kallt 

bakom Älvängens Kulturhus 
där starten ägde rum. När 
alla fått upp ångan kallades 
eleverna till start.

Killarna och tjejerna i års-
kurs 6 var först ut att tillryg-
galägga den kilometerlånga 
slinga som markerats. Några 
valde att springa för full hals 
medan andra tog det lite lug-
nare och joggade alternativt 
promenerade.

I samband med Skoljog-
gen samlas det in en fri-
villig ”Springslant” till en 
förmånstagare och Skoli-
drottsförbundet. 2011 erhöll 
Barncancerfonden drygt 1,1 
miljoner kronor. I år heter 
förmånstagaren av Springs-
lanten SOS Barnbyar.

JONAS ANDERSSON
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LÖDÖSE. Det som först 
inte var möjligt är 
snart verklighet.

På lördag sker invig-
ningen av Lödöse Södra 
– stationsområdet som 
kommer att utgöra en 
viktig knutpunkt för 
Lilla Edets kommun i 
framtiden.

– Det ger vår kommun 
oerhörda möjligheter, 
säger kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S).

På lördag ska det firas att 
pendelparkeringen och 
stationsområdet Lödöse 
Södra är klart. Låt vara att 
det dröjer ytterligare några 
månader innan regiontåget 
till Göteborg börjar gå.

– Stationen och de förbätt-
rade kommunikationerna 
gör det möjligt för kommu-
nen att växa. Nu gäller det att 
vi tar vara på den här chan-
sen på bästa sätt. Vi har plan-
lagt Ekeberg där det finns 
utrymme för 
150 villor 
samt hyres- 
och bostads-
rätter. Västra 
Götalandsre-
gionen spår 
en tillväxt för 
Lilla Edets 
kommun med 
4,9 procent till 2020. Det 
innebär i runda slängar 600 
nya invånare, säger Ingemar 

Ottosson.
– Med tåget kommer det 

att ta 22 minuter från Lödöse 
till Göteborgs central och tio 
minuter till Trollhättan. Vi 
kommer att få halvtimmes-
trafik under morgon- och 
eftermiddagsrusning och 
däremellan ska det gå ett tåg 
i timmen. Nu gäller det för 
oss att jobba vidare med den 
fördjupade översiktsplanen, 
så att vi får fram en helhets-
bild för Lödöse. Det arbetet 
beräknas vara klart någon 
gång till våren/sommaren 
2013.

Ivriga påtryckningar
Det var ingalunda själv-
klart att det skulle bli någon 
tågstation i Lödöse. Ivriga 
påtryckningar från kom-
munledningen till Väst-
trafik gav dock resultat och 
det positiva beskedet kom i 
början av 2008.

– Vi kom in i projektet 
ganska sent. Nu närmar vi 

oss slutet på 
resan och 
man måste 
f a k t i s k t 
komma ihåg 
att fyra år är 
en kort tid i 
dessa sam-
manhang. Att 
det blev just 

Lödöse Södra beror på att 
det är en optimal placering 
med 45:an som korsnings-

punkt och dessutom sker en 
närbetjäning av två samhäl-
len, Lödöse och Alvhem, 
säger Paul Mäkelä, sam-
hällsbyggnadschef i Lilla 
Edets kommun.

Angelika Samuelsson är 
projektledare och ansvarar 
för lördagens invigningspro-
gram på stationsområdet.

– Den här invigningsda-
gen infaller under Europe-
iska trafikveckan då allmän-
heten uppmuntras att istäl-
let för bilen välja alternativa 
resesätt. Våra kommuninvå-
nare kommer att kunna åka 
gratis med Västtrafiks bussar 

till stationsområdet i Lödöse. 
Det går en buss varje timme 
från Lilla Edet centrum, men 
det finns även möjlighet att 
åka gratis kollektivtrafik från 
Hjärtum och Västerlanda, 
betonar Angelika Samuels-
son.

Aktiviteterna under dagen 
består av teckningsutställ-
ning från elever i årskurs 3, 
uppvisning i bilklippning av 
räddningstjänstens personal 
från Falkenberg, simulator 
i sparsam körning, poäng-
promenad och mycket mer 
därtill. Det blir musikunder-
hållning av Jeanette Pet-
tersson, finalist i Country-
SM, och dansuppvisning av 
medlemmar från Sportlife 
Lilla Edet.

– Invigningsbesökarna ges 
också tillfälle att provköra 
elbil, elmoped och elcykel. 
Vi kommer också att ha ett 
minitåg för barnen, avslöjar 
Angelika Samuelsson.

Invigningstalet kommer 
att hållas av Ingemar Ottos-
son och ceremonin i övrigt 
ska innefattas av bandknyt-
ning, som en symbol för att 
den nya stationen blir en 
knutpunkt, samt ballong-
uppsläpp.

Invigning av stationsområdet i Lödöse
– Historisk dag som ska fi ras

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag blir det storslagen invigningsfest på stationsområdet Lödöse Södra. Kommunled-
ningen, här representerade av samhällsbyggnadschef, Paul Mäkelä, projektledare Angelika 
Samuelsson, samt kommunalråden Ingemar Ottosson och Peder Engdahl ser fram emot 
fi randet tillsammans med allmänheten.

Skoljoggen 30-årsjubilerade
Uppvärmning med Röris.

Med tåget kommer det 
att ta 22 minuter från 
Lödöse till Göteborgs 

central och tio minuter 
till Trollhättan.

Ingemar Ottoson

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara med och påverka. 

Som företagare erbjuds du att få din logotyp publicerad på en gemensam 

helsida i Alekuriren vecka 43, 2012 när du sätter in 500 kr eller mer på Ale 

Lions clubs bankgiro, senast 15 okt 2012

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se


