
ALVHEM. Arbetet med 
Säkra Ridvägar påbör-
jades våren 2011 och 
omfattar redan fem mil 
säker ridväg med start 
vid Jennylundsområdet 
i Bohus.

I lördags invigdes den 
tredje etappen, sträck-
an Skepplandadalen 
– Grönnäs – Alvhems 
Kungsgård.

– Det är inte utan 
stolthet jag har äran 
att inviga denna etapp 
av Säkra Ridvägar, för-
klarade Samhällsbygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD) när han klippte 
det blågula bandet vid 
en ceremoni på Ale 
Golfklubb.

Det är en mångårig dröm 
hos många ryttare som nu 
går i uppfyllelse när ett sam-
manhängande ridledssystem 
genom hela Ale kommun 
anläggs. Ett system som så 
långt det bara är möjligt skall 
vara skild från annan trafik 
och anlagd på ett sådant sätt 
att säkerheten för hästar, ryt-
tare och övriga medtrafikan-
ter står i centrum. Ridleds-
systemet utformas även så 
att det så långt som möjligt 
knyter an till alla större rid-
anläggningar och hästgårdar, 
samt ger möjlighet för så 
många hästgårdar som möj-
ligt att ansluta sig.

Vad som gör projektet så 
speciellt är på det sätt rid-
leden byggs. En infrastruk-
tursatsning där Ale kommun 
har avsatt investeringsmedel 
på samma sätt som man gör 

till övrig infrastruktur. Det 
verkligt unika är att man har 
gett en ideell förening, Säkra 
Ridvägar i Ale, förtroendet 
att bestämma ledens drag-
ning, stå för all projektering, 
markförhandlingar samt 
entreprenadbeställningar. 
Stora delar av projekteringen 
görs ideellt av föreningens 
medlemmar och innebär 
således en betydande kost-
nadseffektivitet. Föreningen 
har även genom Leader Göta 
Älv och Europeiska fonden 
för landsbygdsutveckling fått 
medel för att till vissa delar 
anlita en projektledare samt 
hjälpa lokala grupper med 
lokala ridslingor som anslu-
tits till ridleden.

Otroligt
– Jag kan inte säga annat än 
att det känns otroligt bra en 
dag som denna, sade Peter 
Tifelt initiativtagare till pro-
jektet och tillika ordförande i 

Säkra Ridvägar i Ale.
Peter Tifelt sken i kapp 

med septembersolen och 
kunde i likhet med övriga 
invigningsbesökare njuta 
av en pampig uppvisning av 
Bohus Elfsborgs Caroliner. 
Det bjöds kanonsalut och en 
välregisserad strid med artil-
leri och infanteri på plats.

Uppvisningen föregicks 

av Jan A Pressfeldts invig-
ningstal där han lät beskriva 
den tredje etappens sträck-
ning.

– Ridleden här borta 
följer en urgammal väg från 
medeltiden; dåtidens huvud-
led mellan Västsverige och 
Stockholm. Vägen kan ses i 

hela dalgången och är fortfa-
rande efter 1 000 år juridiskt 
gällande. 

– Jag kan också informera 
om att den gamla järnvägs-
banvallen mellan Älvängen 
och Alvhem nu har överta-
gits av Ale kommun för att 
byggas om till en kombine-

rad gång- cykel- och ridväg. 
Sveriges första GHC-väg 
blir därmed ett faktum, sade 
Pressfeldt.
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LÖDÖSE. Solen sken 
över Lödöse i lördags.

Som ett inslag i De-
stination Ale/Lilla Edet 
invigdes pilgrimsleden 
mellan Göteborg och 
Lödöse.

Samtidigt välkom-
nades de första vand-
rarna som tagit sig från 
Kungsgården i Alvhem 
till Lödösehus.

På medeltiden var Lödöse en 
stor internationell handels- 
och sjöfartsstad med 2000-
3000 invånare. Pilgrimer 
på väg till och från Santiago 
de Compostela och andra 
platser i Europa, Nidaros 
(Trondheim), Skara och Vad-
stena passerade Lödöse. Från 
Lödöse vandrade pilgrimer 
till Nidaros via Edsleskog i 
Dalsland eller via Skara, med 
båt över Vänern och vidare 

norrut. Lödöses medeltids-
historia är överväldigande, 
men okänd för många.

Leder i Sverige, med 
koppling till huvudleden 
mellan Nidaros och Santiago 
de Compostela, har rätt att 
kalla sig Sankt Olofsleder 
efter certifiering av Pilgrim i 
Sverige som samverkar med 
motsvarande organisation i 
Norge. Lederna från Lödöse 
har denna certifiering. 

I lördags invigdes pil-
grimsleden mellan Göteborg 
och Lödöse. Denna sträcka 
utgör en delsträcka av det 
stora nätverket av vandrings-
leder på 400 mil från Santi-
ago de Compostela i Spanien 
till Trondheim, det gamla 
Nidaros i Norge.

– Nu är tanken att vand-
ringsleden ska fortsätta 
genom Lilla Edets kommun, 
säger projektledare Bo 
Björklund.

Lördagseftermiddagens 
firade tilldrog sig ett stort 
intresse och genomfördes på 
gräsmattan bakom Lödöse 
museum. Lilla Edets kom-
munalråd, Ingemar Ottos-
son (S), var den som hade 
äran att klippa bandet och 
förklara leden för invigd. 
Innan dess hade Bo Björk-
lund berättat om bakgrun-
den till projektet.

Kjell Claesson dök 
upp lagom till invigningen 
efter att ha vandrat etappen 
Kungsgården-Lödöse.

– Otroligt fint, inte bara 
vädret utan också terrängen, 
förklarade Kjell.

En uppvisning av Bohus 
Elfsborgs Caroliner satte 
punkt för invigningsceremo-
nin vid Lödösehus.

Fest med häst 
på Kungsgården

Pilgrimsleden Göteborg-Lödöse invigd

Eva Lejdbrandt, kultur- och fritidschef i Lilla Edets kommun, Börje Johansson, Ale & Lilla 
Edet Turistorganisation, Ingemar Ottosson (S), kommunalråd i Lilla Edet, samt Bo Björklund, 
projektledare, beredda att inviga pilgrimsledens delsträcka Göteborg-Lödöse.
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Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ord-
förande, klipper bandet och förklarar den tredje etappen 
av Säkra Ridvägar invigd. Till vänster ses Merja Forsäng, 
ordförande Ale GK, och Peter Tifelt, ordförande Säkra Ridvä-
gar i Ale.

Peter Tifelt och Rune Sand-
stad, ordförande respektive 
vice ordförande i Säkra Rid-
vägar i Ale.

Invigningsbesökarna i Alvhem fi ck se en välregisserad markstrid signerad Bohus Elfsborgs 
Caroliner.

– Säkra Ridvägar invigde ny etapp


