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Projektet Säkra ridvä-
gar i Ale drogs igång 
av undertecknad till-

sammans med Företagarna 
i Ales ordförande Peter 
Tifeldt och miljökonsul-
ten Robert Bladh efter 
ett utannonserat offentligt 
möte i ett fullsatt Folkets 
Hus i Älvängen den 27 
januari 2010. Under mötet 
bildades en interimsstyrelse 
för ”Säkra ridvägar i Ale” 
vars syfte var att aktivt jobba 
fram ett nät av ridvägar i 
Ale kommun, dels från norr 
till söder, dels tvärs igenom 
kommunen. 14 dagar senare 
lämnade jag in en motion 
till Ale kommunfullmäktige 
där jag föreslog kommu-
nen stödja detta initiativ på 
lämpligt sätt, till exempel 
genom samordningsinsat-
ser, markägarkontakter och 
viss fi nansiering. Den nya, 
borgerligt styrda, kommun-
styrelsen efter valet beslöt, 
enhälligt, stödja motionen 
och kommunfullmäktige 
beslöt 2011-01-31 KF §15 
att bifalla motionen med 
bland annat motiveringen 
”En tillstyrkan av motionen 
innebär att kommunstyrelsens 
förvaltning kommer att prio-
ritera satsningar inom ramen 
för de anslag som ges i form 
av ramanslag”. Beslutet var 

enhälligt, med bland andra 
ledamöterna Paula Örn (S), 
Peter Rosengren (MP) 
och Ingmarie Torstensson 
(V) som för övrigt gjorde 
ett mycket positivt inlägg i 
debatten i fullmäktige! 

Samhällsbyggnadsnämn-
den har också sett till att 
projektet tillfördes anslag 
åren 2011 och 2012 om 1,5 
milj kr/år och nämndens 
beslut och därefter kom-
munfullmäktiges (som är 
sista beslutsinsats) har varit 
enhälliga. Inte minst nämn-
dens socialdemokratiske vice 
ordförande Tyrone Hans-
son har varit entusiastisk 
och han och jag invigde 
också tillsammans det första 
avsnittet söndagen den 22 
maj 2011. ”En säker ridväg 
invigd – historisk dag när 
leden mellan Bohus och 
Nödinge öppnades” skrev 
Alekuriren i stora bokstäver!  
"Nu är denna led framme i 
Skönningared och målet är att 
nå Alvhem redan i år!" Pro-
jekteringen fortsätter och 
planering pågår för ny ridled 
genom Hälltorp-Uspastorp-
Ulvstorp-Sannum-Starrkärr! 

Att Säkra ridvägar har 
blivit en succé är att påstå 
i underkant! Ryttare, ofta 
unga flickor, kan rida långa 
sträckor på en säker led utan 

att riskera möten med bilar, 
lastbilar och bussar men 
dessutom kan leden använ-
das för skogspromenader, 
dock på hästens villkor! Den 
7 september kommer delar 
av leden att användas som 
Pilgrimsled, med historiska 
förtecken, från Bohus till 
Lödöse med ett stort antal 
vandrare. Våra grannkom-
muner är mycket nyfikna 
och både Alingsås och Lilla 
Edets kommuner vill att vi 
knyter samman lederna in 
i deras kommuner! Många 
tidningar, både lokala och 
rikstäckande, skriver mycket 
positivt om dessa ridleder 
och öser beröm över Ale 
kommun! 

Många kommuner ligger 
i stargroparna för att kopiera 
vårt koncept, som för övrigt 
bygger på mycket privat 
och ideellt arbete, lokala 
entreprenörer som ställer 
upp långt utanför vad man 
får betalt för och inte minst 
EU-bidrag ur det så kallade 
Leader-projektet.

Nu när projektet rullat 
på i tre år, efter det att kom-
munfullmäktige enhälligt, 
även Paula Örn, beslutat 
stödja projektet och därefter 
2011 och 2012 enhälligt 
beslutat delta i del av finan-
sieringen, lyckas kommunal-

rådet i tillfällig opposition 
Paula Örn (hennes egen 
definition!) lura med sig hela 
vänstern inklusive samtliga 
socialdemokrater att inte 
längre stödja detta oerhört 
populära projekt, som direkt 
vänder sig till Sveriges näst 
största idrott, ridsporten, 
med i huvudsak unga flickor. 
Efter kommunfullmäktiges 
beslut om investerings-
bidraget 1,5 milj kr även 
för innevarande året 2013 
reserverade sig hela vänster-
blocket, inklusive Paula Örn 
(S), Tyrone Hansson (S), 
Ingmarie Torstensson (V) 
och Peter Rosengren (MP)! 

Utan motivering, man bara 
tjurade. Vad jag har hört så 
har det tillfälliga kommunal-
rådet inte förstått juridiken 
trots att det gått snart tre 
år! Det finns bindande avtal 
med samtliga markägare och 
föreningen är huvudman för 
ridlederna och står för alla 
risker. 

En stabil majoritet med 
Aledemokraterna, Allians-
partierna och Sverigede-
mokraterna såg dock till att 
beslutet gick igenom och 
att projektet Säkra ridvägar 
i Ale kan jobba vidare.  Jag 
kommer dessutom att föreslå 
mina borgerliga kollegor att 

bevilja 1,5 milj kr även för 
2014. När vi har vunnit valet 
nästa år säkras projektet för 
ytterligare 4 år!

Jan A Pressfeldt
Ordförande

Jan A Pressfeldt ondgör 
sig i sin insändare över 
vår vilja att ha tydlighet 

och säkerhet i de ekono-
miska beslut vi fattar om 
skattebetalarnas pengar. 
Vår önskan om en åter-
remiss handlar inte alls om 
att inte stå bakom projektet 
eller unga fl ickors utökade 
möjligheter att på ett tryggt 
och säkert sätt rida genom 
skog och mark. Vårt förslag 
om en återremiss handlar 
om att tydligare reda ut vad 
som gäller. 

I underlaget står att 
”Av föreningens handlingar 
framgår inte klart vem som 
ska vara huvudman för 
ridvägarna……Sannolikt 
hamnar huvudmannaskapet 
på kommunen när utbygg-
naden är klar”. Det är alltså 
inte tydligt för kommunens 
förvaltning vad som gäller 
i denna fråga. Jan A Press-
feldt hävdar vidare att det 
finns ”bindande avtal med 
samtliga markägare”. Detta 
är inte information som 
finns i underlaget och vi ser 
det som mycket viktigt att 
det i våra beslut finns tydlig 
information om till exempel 
avtal. Det duger faktiskt inte 
som beslutsunderlag att Jan 
A Pressfeldt uttalar sig, det 
måste till exempel finnas 
kopior på avtal. 

Sammanfattningsvis är 
det viktigt för oss rödgröna 
politiker att alla föreningar 
och projektansökningar 
behandlas på ett så likt och 
rättssäkert sätt som möjligt 
och att vi hanterar skat-
tepengar på ett ansvarsfullt 
sätt. Uppenbarligen delar 
Jan A Pressfeldt inte denna 
inställning. När det gäller 

hans egna projekt är det 
andra regler som ska gälla 
enligt principen; gör som jag 
säger!

Vi reserverade oss mot 
att man i fullmäktige fat-
tade ett beslut om att dela ut 
1,5 miljoner av skattemedel 
utan tillräckliga underlag 
inte mot projektet i sig. 
Vi förstärker också i vårt 
röd-gröna budgetförslag 
satsningen på en idrott som 
lockar många flickor genom 
att tydligt prioritera ordent-

liga resurser till ombygg-
naden av ridhuset vid Jen-
nylund!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

S+V+MP vänder Säkra ridvägar och unga fl ickor ryggen

Nationaldagsteater - Maten är klar
>> Torsdag 6 juni kl 11

Populära Longkalsong kommer hit på Nationaldagen 

med en fantasifull familjeföreställning om mat, vän-

skap och om att säga förlåt ibland. Kom in och sjung 

med i sånger om morötter, deg och sushi! Entré 50 kr/ 

person. Förköp Ale bibliotek, Nödinge 0303-330 216. 

Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.

PÅ GÅNG I ALE

ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Juni

Välkommen till Bohusskolan
tisdag 11 juni, kl.17.00-20.30 på 

Skolans dag

• Konstutställning

• Växtförsäljning

• Utställning av elevarbeten

• Matteverkstad 

• Linedance

• Fysik- & kemishow

• Tipspromenad

• Lyckohjul

•”Two ball”

• Teater

• m.m.

”Säkra ridvägar” är ett fantastiskt projekt!

Göteborgsv 58, Älvängen • mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 • Tel 0303-74 68 73
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EXTRA EXTRA
ÖPPET NATIONALDAGEN 6 JUNI KL 11-14

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

SKEPPSHULT V CYKEL
3-vxl med fotbroms.
Rek pris 5499:-
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CRESCENT MODELL MARIA
7-vxl med fotbroms, alu ram, 
pilkorg, godkänt lås,
navgenerator-belysning
färg röd. Lackad och 
monterad i Varberg
Rek pris 7495:-
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