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SANNUM/RYD. Häst-
ägare och andra boende 
området kring Sannum, 
Ryd och Uspastorp har 
fått nog av vårdslösa 
bilister. 

Det man allra helst 
önskar är fl er skyd-
dade ridleder, något 
som i framtiden kan bli 
verklighet.

– Det är väldigt 
mycket på gång, säger 
Peter Tifeldt, ordföran-
de för Säkra Ridvägar 
i Ale.

Asfaltsvägen som leder från 
Alingsåsvägen upp mot bland 
annat Sannum och Ryd är 
smal. Den är dessutom sling-
rig och på sina ställen har 
vägkanten gett vika. 

Trots att maxhastigheten 
är begränsad till 70 km/h 
finns det förare som håller 
betydligt högre hastighet 
och dessutom skär kurvorna 
skarpt. 

Det menar ett 20-tal när-
boende som förra tisdagen 
hade samlats för att disku-
tera något som oroar dem 
mycket, nämligen säkerhe-
ten för ryttare och hästar. 

Många upplever att bilis-
terna struntar i att sakta 
ner då de passerar ett häst-
ekipage och saknar förståelse 
för konsekvenserna.

– Folk vet inte hur de ska 
förhålla sig till hästen. Ofta 
är det inte bilen i sig som 
hästen blir rädd för utan 
något som rör sig i dikeskan-
ten. Kommer det då samti-
digt en bil farande i hög has-
tighet är risken stor att det 
händer en olycka. Något som 
många kanske inte tänker på 
är att det oftast är bilisten 
som får stå för kostnaderna 
vid en olycka med en häst, 

säger Birgit Belaj, boende i 
Sannum.

Ovana hästar
Hon menar att den tunga 
trafiken på vägen har ökat, 
som timmerbilar och last-
bilar, vilket inte direkt gör 
saken bättre.

Helena Olesen, boende 
i Ulvstorp, började upp-
märksamma den vårdslösa 
trafiken ännu mer sedan hon 
skaffade en unghäst.

– Det många inte tänker på 
är att alla hästar inte är vana 
vid trafik och någonstans 
måste man ju börja om de 
ska bli trafiksäkra. Även om 
det finns skyddade slingor att 
rida på så måste man ändå ut 
på vägen för att komma ut i 
skog och mark. 

Rebecca Torstensson 
upplever att vägen blir allt 
mer riskabel att rida på.

– Jag red mycket här när 
jag var liten, men nu är man 
rädd för att ge sig ut eftersom 
många kör som dårar. Jag 
tycker att man borde få lära 
sig mer om hästar i trafiken 
på körkortsutbildningen. 

Ridvägar planeras
En önskan från hästägare och 
andra närboende i Sannum, 
Ryd och Uspastorp är fler 
skyddade ridleder. 

Projektet Säkra Ridvägar, 
som drivs av en ideell fören-
ing med finansiellt stöd från 
bland annat Leader Göta 
Älv, har nyligen färdigställt 
ytterligare etapper på rid-
leden från Bohus i söder 
till Alvhem i norr. Utan att 
avslöja för mycket berättar 
ordförande Peter Tifelt att 
det är mycket på gång. 

– Nu är planen att koppla 
på ännu fler slingor till leden 
och vi har som målsätt-

ning att i framtiden ansluta 
Uspastorp, Ulvstorp och 
Sannum. Förhoppningen är 
att det ska ske inom en snar 
framtid, men innan vi kan 
prata mer om det måste vi 
ha markägarna med oss. Det 
måste gå i rätt ordning med 
intresserade, ideellt arbe-
tande människor i området 
samt att både Länsstyrelsen 
och Jordbruksverket ska säga 
sitt. Jag uppmanar boende i 
området att ringa till någon 
i styrelsen och framföra möj-
liga lösningar så att vi får en 
dialog. 

BOHUS. Boxning ska 
vara för alla. 

Det är ett motto i 
Ale boxningsklubb, 
som i vintras startade 
en grupp för barn och 
ungdomar med olika 
intelligenta funktions-
nedsättningar. 

– Boxningen har gett 
mig bättre självför-
troende, säger Johan 
Turunen 23 från Surte.

Det är tisdag kväll på Ale 
boxningsklubb i Bohus. Det 
smattrar i golvet när Johan 
Turunen hoppar rep. Det tog 
tid att hitta den rätta rytmen, 
men nu har han fått in tek-
niken. 

Innan han fick upp 
ögonen för sporten satt han 
mest hemma.

– Förut var jag mycket 
ensam och spelade data. Här 

träffar jag folk och jag tycker 
att boxning är roligt. 

Han har blivit starkare 
både fysiskt och psykiskt och 
självförtroendet har fått sig 
en skjuts. 

– Man får någon slags 
självkontroll. Jag tycker om 
känslan när man tröttar ut 
sig, men samtidigt får energi 
tillbaka. I boxning tävlar man 
mot sitt eget resultat, för att 
hela tiden bli bättre.

Kräver resurser
Klubbens ordförande Jean 
Altun, som sedan ett år till-
baka även innehar ordfö-
randeposten i Västsvenska 
boxningsförbundet, anser att 
det finns för lite möjligheter 
för barn och unga med olika 
intelligenta svårigheter att 
hitta en vettig fritidssyssel-
sättning. 

– De här barnens och ung-
domarnas behov tillgodoses 

sällan eftersom det krävs 
både extra resurser och kom-
petens. Därför hamnar man 
i ett läge där unga kommer i 
kläm. För att undvika ohälsa, 
både psykisk och fysisk, är 
det viktigt att man fångar 
upp dessa personer. Man 
pratar ofta om att idrott är 
till för alla, men då gäller det 
också att uppmärksamma alla 
behov.

Under året har man på 
Ale boxningsklubb startat 
en gruppträning anpassad 
för barn och unga med intel-
ligenta funktionsnedsätt-
ningar, där ökade resurser 
gör det möjligt för deltagarna 
att bemötas och utvecklas 
efter sin egen förmåga. Sam-
tidigt tränar de tillsammans 
med övriga grupper för att 
motverka känslan av särbe-
handling. Idag består grup-
pen av åtta deltagare.

– Det passar långt ifrån alla 

att träna i en grupp på 20-30 
deltagare med en eller två 
ledare. Har man någon form 
av intelligenta svårigheter 
behövs istället anpassad trä-
ning med kanske endast tre 
deltagare per ledare. 

VAKNA-stöd
För att gruppen skulle bli 
möjlig att starta har klubben 
fått ekonomiskt stöd från 
VAKNA-fonden, pengar 
som bland annat använts för 
att öka kunskapen. 

– Jag hoppas att vi kan 
passa bollen vidare och inspi-
rera andra klubbar att också 
försöka anpassa träningen, 
säger Jean Altun. 

Johan Turunen fastnade 
för boxning eftersom det är 
en tuff sport som man utövar 
individuellt. Han har utveck-
lats mycket på bara några 
månader och nu tar han sig 
an nya utmaningar.

– Det svåraste är att kom-
binera fotsteg tillsammans 
med slag, men det är bara att 
öva, säger han.

”Bilister, sänk farten”
– Hästägare oroas av höga hastigheter

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Oroliga för vårdslösa bilister. Ett 20-tal hästägare och andra boende i området kring San-
num, Ryd och Uspastorp uppmanar bilister att sänka farten och visa respekt för ryttare – 
innan det händer en olycka. 

– På Ale boxningsklubb är sporten till för alla
Johan hittade hem i boxningsringen
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Johanna Roos
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Fighter. Johan Turunen satt ofta hemma och spelade data 
innan han fi ck upp ögonen för boxning. Idag tränar han unge-
fär tre gånger i veckan på Ale boxningsklubb i Bohus.

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, Lördag 11-15

www.karebybil.se

Köp din bil i Kareby
Audi A6 1,8T Avant -00  12.900 kr 
Audi RS4 Avant -07  269.900 kr 
BMW 520 I 170hk -01  32.900 kr 
BMW 525 IA Automat -06  72.900 kr 
Citroën C1 1,0 SX Komfort 5dörr -07  44.900 kr 
Citroën C3 Pluriel Cab  -05  44.900 kr 
Fiat Bravo 1,9 ITD 120hk 5D -07  54.900 kr
Ford Focus 1,8 Flexifuel C-Max -06  42.900 kr 
Honda Civic 1,4 90hk  -01  22.500 kr  
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -13  174.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -10  119.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -13  169.000 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -09  83.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -13  169.000 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -12  134.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -13  164.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -13  164.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -10  114.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 EX SW Automat -08  83.900 kr  
Kia Opirus 3,5 V6 Automat -05  39.900 kr
Kia Picanto 1,0 Eco EX 5D -13  89.900 kr 
Kia Picanto 1,0 EX Eco 5-dörr -12  79.900 kr 
Kia Picanto 1,1 Eco EX -10  64.900 kr 
Kia Picanto 1,2 Eco EX -12  94.900 kr 
Kia Picanto 1,2 Eco Sport -12  89.900 kr 
Kia Picanto 5-D Editon Kampanj -13  99.500 kr 
Kia Sorento 3,5 V6 Automat 4X4 -06  77.900 kr 

Kia Venga 1,4 CRDI EX Eco 5-Dörr -11  108.500 kr   
Mitsubishi ASX 1.8D Business NAV 4WD -13  282.900 kr
Mitsubishi Outlander 2,4 160hk 4X4 -06  74.900 kr 
Nissan Juke 1,5 DCI Pure Drive -11  129.900 kr  
Peugeot Boxer 2,2 HDI Skåp -07  77.900 kr 
Renault Clio III Sport Tourer -08  62.500 kr 
Renault Megane Touring 1,6 -06  29.900 kr 
Renault Trafic 1,9 DCI Skåp -02  39.900 kr 
Saab 9-5 2,0T BiopowerR SC Business -05  34.900 kr 
Saab 9-5 SE 2,0T 190hk -99  14.900 kr 
Seat Altea XL 2,0 TSI Freetrack 4X4 -08  109.900 kr 
Subaru Legacy 3,0R Automat 245hk -07  124.900 kr 
Suzuki Grand Vitara 2,0 TD Aut -00  39.900 kr 
Toyota Avensis 1,8 Kombi -00  17.900 kr 
Toyota Aygo 1,0 5dörr -08  44.900 kr 
Toyota Verso-S 1,3 Automat Plus paket -11  134.900 kr 
Volkswagen Passat 1,9 TDI Variant -98  18.900 kr 
Volkswagen Tiguan TSI 150 4-motion -09  169.900 kr 
Volkswagen Transporter Pick Up 2,5 TDI -07  114.900 kr
Volvo S60 2,4 170hk Business -05  79.900 kr 
Volvo S80 2,4 drag -05  58.500 kr 
Volvo V40 2,0T Greyline Automat -02  34.500 kr 
Volvo V50 2,4 140hk Business -04  69.900 kr 
Volvo V70 2,4 170hk Business -01  19.900 kr 
Volvo V70 2,4T 200hk Business Aut -02  34.900 kr 
Volvo V70 2,5 drag -98  14.900 kr 
Volvo XC70 2,5T 4WD Aut -03  44.900 kr 

Skatteverkets 
informationer
Välkommen till Skatteverkets kostnadsfria 
informationer. Under hösten 2013 har vi bland 
annat följande informationer:

Nyföretagarinformation för 
enskild näringsverksamhet och 
aktiebolag
2 oktober kl 18-21 Nols Företagscentrum

Moms - Hur fungerar den?
30 oktober kl 18–21 Nols Företagscentrum

Hitta mer information och anmäl dig på
www.skatteverket.se/infotraffar (välj Västra regionen)
eller ring 010- 576 48 50


