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Planerar du att 
resa utomlands? 
–Vi hjälper Dig 
med resevaccin

Välkommen att kontakta vår 
vaccinationssjuksköterska 
Martina för rådgivning och 

tidsbokning.

Som anläggningsansvarig 
för Forsvallen och den 
del som vi förfogar över, 

har jag fått ta del ett brev, som 
är en offentlig handling, i och 
med att det är ställt till Ale 
kommun och diariefört.

Skepplanda BTK har 
begåvats med en mycket fin 
och uppskattad konstgräsplan, 
som vi är mycket nöjda med 
och får mycket beröm för. 
På anläggningen fanns en 
gammal ishockeyrink, vars 
sarg var totalt rutten och farlig 
för allmänheten. Vi bestämde 
oss för att riva sargen och fylla 
rinken med de lermassor som 
schaktades bort vid byggnatio-
nen av konstgräsplanen. För 
detta fördes diskussion med 
Ale kommuns samhällsbygg-
nadsförvaltning om tillstånd 
och åtgärder som behövdes i 
fallet. Då konstaterades att det 
var bäst att Länsstyrelsens vat-
tenvårdsenhet tillfrågades, så 
ansökan skickades dit, besök 
gjordes på plats av represen-
tant från denna enhet. Beslut 
tog hos Länsstyrelsen 2011-
10-19. Ur beslutet: Läns-
styrelsen har inget att erinra 
mot den planerade åtgärden på 
fastigheten Vadbacka 2:57 i Ale 
kommun. Diarie nr 535-2401-

2011 hos Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 

Leran från vår grusplan 
var så kallade rena massor. 
På denna lera har vi sedan 
fyllt med rent berg från tun-
nelbygget i Kattleberg för 
att få bäring ovanpå leran. 
Där har vi följt anvisningarna 
från Ale kommun och Läns-
styrelsen. Vi har på grund av 
diverse anonyma anmälningar 
mot oss, vid ett flertal tillfälle 
kontrollerats av Ale kommun. 
Dessa kontroller har inte 
lett till någonting, bara extra 
arbete och kostnader för oss 
och kommunen. På berget har 
vi lagt bergkross så kallad 0-18 
bärlager, när sättningarna är 
färdiga skall vi hyvla av ytan 
och lägga på naturgrus, för att 
få bland annat en fin boule-
plan, som kan spelas SM på. 
Planen skall kunna användas 
till många fina aktiviteter 
bara idéer och intresse sätter 
gränser. Alla är välkomna 
med förslag. I Länsstyrelsens 
förslag till övriga åtgärder i 
samband med utfyllnaden var 
skyddsverksamhet för Grodor 
och Salamandlar. För denna 
åtgärd anlitades Professor 
Göran Nilsson Naturhis-
toriska Museet i Göteborg /

även anlitad som sakkunnig av 
Länsstyrelsen i sådana frågor/. 
Han anvisade två platser på 
andra sidan ån som lämpliga 
platser att göra groddammar 
på. Detta har vi under led-
ning av Göran Nilsson grävt, 
och vi hoppas det ska falla 
till belåtenhet för grodorna. 
Med detta vill jag upplysa 
alla skepplandabor och all-
mänheten om att vi och Ale 
kommuns samhällsbyggnads-
förvaltning har gjort rätt enlig 
boken. Vi gjorde en tillfällig 
lagringsplats av massor som vi 
fick under tjälad tid även den 
godkänd av Länsstyrelsen.                                                                                        

Stenbron
Vad gäller stenbron och dess 
milstolpar har vi inte varit i 
dess närhet. Den milstolpe 
som har välts står på andra 
sidan stenbron, alltså inte i 
närheten av  vårt arbetsom-
råde. Vad gäller beskyllningar 
mot Skepplanda BTK i alla 
lägen och mig i synnerhet, 
kommer jag att bemöta dessa 
i ett senare inlägg. När det 
gäller det som berör utfyllna-
den av rinken finns alla hand-
lingar att tillgå på Forsvallen 
för de som vill läsa.

Vi har även gjort en väg 

och parkeringsplats i gräns 
med Wetterströms Hage, den 
är ännu inte riktigt färdig, 
grovfyllningen är gjord. Till 
detta har vi upplysningsvis, 
både marklov och tillstånd 
miljöfarlig verksamhet. Detta 
på grund av gamla vägfyll-
nadsmassor och miljögodkänd 
asfalt använts som grov-
fyllnad. Ha tålamod vi skall 
göra färdigt så fort vi får lite 
pengar, ungdomsverksamhe-
ten är viktigast, den går först.

Allt arbete med anlägg-
ningen är till 90 procent 
ideellt arbete. Kom gärna 
ner och hjälp till. Alla bidrag 
emottages med största tack-
samhet. Varje krona är guld 
värd. Tack på förhand.

På frågan om det finns 
några av kommunen kända 
aktiviteter eller byggplaner i 
närheten av hembygdsgården. 
På detta kan jag svara både ja 
och nej. En lekpark och ska-
teboardsramp är planerad vid 
klubbhuset, detta är känt av 
kommunen. Vad vi mer behö-
ver är en om- och tillbyggnad 
av garaget till vår större och 
nyare traktor.

En förening utan framtids-
visioner, är väl inte mycket till 
förening? För att höja statu-

sen på Skepplanda BTK har 
vi visioner för den blivande 
bouleplanen. 

Att bygga en scen eller 
estrad, göra en träffpunkt 
vid ån för friluftsmänniskor 
att ha små möten på. Vi som 
försöker att få något gjort, har 
alltid nya visioner för fram-
tiden, vi ser positivt på det 

mesta. Kom gärna med idéer!
Vissa andra försöker vara 

motsträviga och negativa, till 
ingen nytta. De är bara avund-
sjuka och har tråkigt.

Sven Rydén 
Anläggningsansvarig

Skepplanda BTK
och styrelseledamot

Svar på brev från Skepplanda Hembygdsförenings styrelse 
och dess ordförande Göran Johansson

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Enligt det prelimi-
nära valresultatet 
vann Församlings-

listan i Nödinge metd ett 
(1) mandats övervikt mot 
socialdemokraterna. Den 
smutskastningen som 
”sossarna” visade med sin 
artikel i Alekuriren ver-
kade få motsatt effekt. Det 
är sorgligt när ett etablerat 
parti måste använda sig av 
sportsliga argument för att 
nå makten i Nödinge För-
samling. Trots sina eko-
nomiska muskler lyckades 
man inte besegra det lilla  
församlingslistan som utan 
ekonomiska medel stod 
som segrare i Nödinge.

När vi ställer frågan till 
ledande polikter på listan 
så fråntar de sig ansvaret 
för den aktuella artiklen. 
Om man står överst på val-
listan så bör man också vara 
ansvarig för det som skrivs 
under namnet Socialdemo-
kraterna. Om inte,  betyder 
det då att andra Social-
demkrater önskar att sam-
arbetsklimatet i Nödinge 
Församling skall försämras.

Om ni socialdemkra-
terna vill fajtas med Mode-
raterna så blanda inte in 
oss på Församlingslistan i 
Nödinge Församling.

Lennart Dahl
Församlingslistan

Dålig (s)til!


