
Den nya cykelkartan finns 
att hämta på Ales bibliotek, 
apotek, vårdcentraler, kom-
munkontoret i Nödinge och 
andra offentliga mötesplat-
ser.

– Det som skiljer den här 
kartan mot en traditionell 
besökskarta är att lederna för 
gång- och cykelvägar samt 
leder för så kallad blandtrafik 
är utmärkt på ett mer detal-
jerat sätt. Vi vill visa hur man 
tar sig fram på cykelsadeln på 
ett schysst sätt, säger Annika 
Friberg på Ale kommun.

– I kartan informerar vi 
också om de cykeltrafikreg-
ler som man ska förhålla sig 
till, puffar för sevärda upple-
velser i Ale och redogör för 

populära fiskevatten. Dess-
utom finns en avståndstabell 
mellan kommunens tätorter 
med ungefärliga cykeltider, 
säger Annika Friberg.

Om fler väljer att cykla 
ökar hälsan samtidigt som 
miljöbelastning och träng-
sel på våra vägar minskar. 
Det gynnar också samhälls-
ekonomin genom minskade 

kostnader för hälso- och 
sjukvården.

– Det är en frihet att cykla. 
Ale är dessutom en alldeles 
suverän kommun att ta sig 
fram genom. Själv cyklade 
jag från Lunden till Nödinge 
för inte så längesedan, det 
var inte en backe någon-
stans och jag behövde aldrig 
kliva av cykeln, säger Birgitta 
Fredén.

Fler gång- och cykelvägar 
är dessutom på gång. Jonat-
han Dahl, projektanställd 
inom sektor Samhällsbygg-
nad, berättar:

– Den gamla banval-
len mellan Älvängen och 
Alvhem är ett exempel på 
det. Dessutom håller vi på 
att binda ihop Enekullevä-
gen-Rödjans väg mellan Nol 
och Nödinge. Ale kommun 
kommer successivt att inves-
tera i gc-nätet.
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Kom till Gymnasiedagarna och träffa gymnasieskolor, oberoende studie- 
och yrkesvägledare, gymnasieantagningen och representanter från 
arbetslivet.
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Näst intill oräkneliga 
är de anmälningar 
som har gjorts, mot 

mig som anläggningsansvarig 
på Skepplanda BTK:s hela 
område. Det började med 
bygget av gångbron över ån, 
detta för barnens säkerhet. 
Slutet har vi troligen inte sett 
ännu. Jag skall inte gå in på 
detaljer utan tar det överskåd-
ligt. Ett så stort arbete, som 
detta med konstgräset har 
varit, för en liten förening, 
men mycket roligt, att vi 
rott det i land. Vi har letat 

hjälp och material så gott 
vi kunnat, vi har mot slutet 
fått överblivet material från 
vägbygget genom PEAB. 
Dessa massor från upprivna 
gamla och tillfälliga vägbitar 
som byggts, provtagna och 
godkända miljömässigt. Detta 
skulle göra underlag för väg 
och parkering gränsande mot 
Wetterströms Hage. I decem-
ber fi ck vi lägga en del på den 
med lera uppfyllda rinken, 
en tillfällig lagringsplats tills 
tjälen gått ur så de kunde be-
arbetas. Detta är nu gjort, alla 

tillfälliga massor bortforslade 
till den tänkta parkeringen. 
Rinken är nu fylld med rent 
bergkross lagd som bäryta på 
leran. Allt gjort enligt den 
geotekniska undersökningen 
och dess utlåtande. Återstår 
fi njustering av kanter, pålägg-
ning av grusskiktet, när allt 
får satt sig. Så får boule-
gänget sin plan, festplatsen 
kommer, grusplanen som har 
många användningsområden, 
är då också klar. Nu kommer 
en dåres undran. Hur kan en 
infödd gammal skepplandabo 

hålla på med dessa olika 
beskyllningar och osanningar, 
mot en klubb som hela släk-
ten varit och är involverade 
i. Det senaste som har hänt 
är att det har spritts ett rykte 
att boulegänget inte skulle 
vara välkomna till planen. 
Helt felaktigt. De har till och 
med erbjudit sig att hjälpa 
till med vissa arbeten. Är det 
avundsjuka eller något annat 
som ligger bakom? 

Sven Rydén
 Anläggningsansvarig

och Styrelseledamot SBTK.

En dåres undran

– Nu har Ale en egen cykelkarta

Vill få fl er att trampa

Jonathan Dahl och Annika Friberg på Ale kommun vill få fl er 
invånare att välja cykeln framför bilen. En särskild cykel-
karta har nu tagits fram där kommunens alla gång- och 
cykelvägar är tydligt utmärkta.

TIS 15 OKT KL 18 - 20
TEATERN, ALE GYMNASIUM

Tag chansen att 
som förälder lära 
dig mer om knark

i samarbete med Bohusskolans skolråd

ÖPPET MÖTE MED
ALE DEMENSFÖRENING

Tisdag 8 oktober kl.18.00 
Aktivitetshuset i Älvängen, Carlmarks väg 4 

Ann-Sofie Borg, 
verksamhetschef Äldreomsorg. 

”Demensomsorgen i Ale”
Välkomna

ALE. En särskild cykelkarta för Ale kommun är nu 
framtagen.

Syftet är att få fl er att sitta upp i sadeln – få 
gratis motion och 
samtidigt upptäcka det 
vackra landskapet.

– Att cykla är en bra 
investering för hälsan 
och för miljön, säger 
folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.
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