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Vill du veta mer om 
Västsvenska paketet?
Gå in på www.vastsvenskapaketet.se

Sprängningsarbeten i Lilla Viken
påverkar trafiken norr om Bohus
Nu bygger vi ny lokalväg förbi Lilla Viken, strax norr

om Bohus i Ale kommun.

Sprängningsarbeten i samband med detta innebär att

E45 och lokalvägen mellan Bohus och Stora Viken

kommer att stängas av i cirka 10 minuter 1-2 gånger per

dag. 

Sprängningarna kommer att ske vardagar mellan

klockan 09.00 och 15.00. Vid enstaka tillfällen kan

sprängning ske även efter klockan 19.00. Arbetet

beräknas pågå till slutet av augusti, med ett uppehåll de

tre sista veckorna i juli.

Vi ber om överseende med de olägenheter som arbetet

medför och tackar för visat tålamod.

Mer information: Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921

www.trafikverket.se/banavag

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Begränsad framkomlighet

18 SPF-vandrare tog 
bussen till Lindholmen. 
Ledda av Berit och Gösta 
gick vi längs Norra Älvstran-
den och imponerades av 
de kajnära bostäderna och 
den vackra utsikten. Efter 
Eriksberg gick vi upp till 
Färjenäsparken. Här grun-
dade Karl den IX 1604 en 
föregångare till Göteborg 
men den förstördes 1611. 
Efter fika tog vi Älvsnab-
ben till Lilla Bommen och 

Alependeln hem. Vi klarade 
oss som vanligt utan regn 
och tackade arrangörerna 
för en fin och omväxlande 
vandring.

Fredagen efter mid-
sommar tar vi bussen till 
Skepplanda. Sedan går vi till 
Sålanda och tar stigen till 
Iglekärr. Vid denna idylliska 
tjärn finns en säregen gam-
melskog som man försöker 
rädda från avverkning.

Lennart Mattsson

En känd och omtyckt 
schlager får stå som rubrik 
för Aktivas månadsmöte i 
maj. Denna dag gästades 
vi av Katharina Stibrant 
Sunnerhagen, professor 
och forskare vid Hjärt-
Lungfonden.

HLF startade 1904 med 
ett upprop för att utrota 
TBC. Idag arbetar man 
för att minska hjärt- och 
kärlsjukdomar, vår tids 
vanligaste dödsorsak. Tack 
vare bland annat forskning 
har antalet överlevande 
vid plötsligt hjärtstopp 
ökat från 400 till 500. Hon 
påpekade vikten av snabba 
insatser för att rädda liv. 
Larma 112, därefter ome-
delbar hjärt-lungräddning 
bestående av 30 kompres-
sioner och två inblåsningar 
tills hjärtstartare kopplats. 
Fick man välja plats för ett 
hjärtstopp rekommende-
rade Katharina ett kasino 
i Las Vegas. Där finns 
mycket säkerhetspersonal 
kunniga i hjärt-lungrädd-
ning.

Självfallet gick dagens 
insamling till HLF. Som 
brukligt är vid vårens sista 

möte utdelades Lisebergs-
häften till Aktivas aktiva. 
Inte minst aktiv är vår ord-
förande Göran Svensson. 
Som bevis på vår uppskatt-
ning överlämnade Ulf L 
ett härligt apelsinträd.

Vår egen sånggrupp 
Humlan stod så redo för 
att bjuda på lite skönsång 
och härlig musik. Ett 
knippe glada och medryck-
ande melodier ljöd ur deras 
strupar.

Göran presenterade 
programmen vid höstens 
månadsmöten och Marita 
O påpekade att en del av 
höstens aktiviteter kräver 
snabb anmälan. Bengt B 
berättade att platser finns 
kvar till Lofotenresan 
och Inlandsbanan. Ulf L 
redogjorde för ett möte 
med kommunens pensio-
närsråd. Tryggt boende 
kommer att byggas på 
Kvarnkullen med inflytt-
ning hösten 2015.

Så hade sommarlovet 
kommit till Aktiva Senio-
rer. Höstterminen börjar 
den 28 augusti.

Inga Isaksson

Låt hjärtat va mé
SPF Alebygden på Hising Island

Läser dina insändare i 
Alekuriren, och stäl-
ler mig frågan? Är 

Du en alltigenom nega-
tiv person, som inte ser 
det positiva i samhället? 
Vad beträffar Skepplanda 
händer det mycket. Ale 
kommun har renoverat 
motionsspåret, Ale El har 
gjort det elektriska, som 
är helt genomgånget, spår 
har rättats till av Kollanda 
Grus. Vår fi na bygdegård 
har renoverats av bygde-
gårdsföreningen, mycket 
på ideell basis. Biblioteket i 
Skepplanda skall få förlängt 
öppethållande. Den vilda 
parkeringen vid simhallen 
har stoppats. Skepplanda 
BTK är en av fyra fören-
ingar som Ale kommun 
satsat 3,8 millioner kr på till 
en konstgräsplan. Till denna 
har många skepplandabor 
och företag samt utomstå-
ende köpt kvadratmetrar i 
planen. Sedan har det lagts 
en massa ideellt arbete av 
medlemmar i SBTK. Vad 
vi nu håller på med är att 
färdigställa utfyllnaden av 
gamla hockeyrinken, där det 
ska bli en grusplan för bou-
lespelarna, lekplan för barn 
samt en avkopplingsplats 
vid ån för allmänheten med 
bänkar. Uppe vid klubbhuset 
har vi planer på en skatebo-
ardsramp och lekpark för 
barnen. För att få utföra 
fyllningen av rinken måste 
vi gräva två groddammar 
på andra sidan ån, vilket 
vi nu har gjort. Behjälplig 
har varit Professor Göran 
Nilsson Naturhistoriska 

Göteborg. Dan Hellman vid 
vattenvårdaverksamheten på 
Länstyrelsen i Västra Gö-
taland belägen i Göteborg 
har varit delaktig i besluten. 
Ni är hjärtligt välkomna 
att besöka dessa och se allt 
grodyngel som fi nns där. Vi 
bygger också en ny väg och 
parkeringsplats mot Wet-
terströms Hage, ett måste 
för klubbens vidare existens. 
Vägvisningsskyltar har satts 
upp till Klockareängen och 
parkeringen Skepplanda-
hallen. Utbyggnaden av 
lägenheter 26 stycken vid 
Prästgården ska starta i höst. 
Det fi nns intresse för att 
starta detaljplaner för bostä-
der i Skepplanda, en ovanför 
Åkersliden och en vid Vad-
backa. Det fi nns även förslag 
att ändra vägsträckningar 
på Skepplandavägen och 
vid Albotorget, men detta 
råder vi inte över själva. 
På Klockareängen görs en 
omfattande upprustning av 
trädgården för rekreation. 
Skepplanda och Alvhem 
är de enda orterna i Ale 
kommun som har begåvats 
med en fl ygplats, Kattleberg 
Airport. Jag håller inte med 
INGE NYTT om att det 
inte händer något i Skepp-
landa. Var positiv och se vad 
vi kan åstadkomma även på 
en liten ort, det gagnar oss 
bättre. Du är välkommen 
till SBTK för att lägga din 
energi med bra idéer och 
att hjälpa till att förverkliga 
dessa.

Sven Rydén  AD
Ordförande för ortsutveck-

lingsmöte Skepplanda

Svar till Inge Nytt
i Skepplanda

Få de senaste nyheterna 
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren


