
Det var en strålande 
vacker höstmorgon, 
då de 28 vandrarna 

samlades vid Hålanda kyrka 
förra lördagen. Christer 
Damm hälsade de närva-
rande välkomna till denna 
vandring, som utgjorde 
invigningen av en del av 
Pilgrimsleden Lödöse-
Skara. Därefter berättade 
Sara Blidberg om Hålanda 
kyrkas historia samt inven-
tarier och målningar. Bo 
Björklund avslutade med 
att berätta om Lödöse stads 
historia och betydelse under 
medeltiden. 

Efter att ha fått lyssna till 
de intressanta anförandena 
inne i kyrkan, startade 6,6 
kilometer kulturvandring 
mot Getås. Först gick vand-
ringen tvärs över Hålanda-
dalen till Torpa. Därifrån 
följde vi den märkta pil-
grimsleden. Först passerades 
”radbyarna” Torpa och Öst-
entorp. Då vi kom fram till 
Nygårdsvägen vek vi av mot 
Osakullens gård. Vi tog in 
på Föstorpsvägen, vi följde 
vägen tills vi nådde fram till 
den nyröjda stigen utefter 
bergen Klintarna, Stora- 
och Lilla Verleberg. Solen 
värmde skönt och naturens 

färgprakt var bedårande.
Efter att ha vandrat en 

stund nådde vi fram till 
torpgrunden Nolängen, 
där vi tog en fika på mattan 
av färgglada blad och med 
utsikt utöver Hålandada-
len. Efter fikan fortsatte 
vandringen och vi passerade 
öppna platsen ”Torget”, 
torpgrunderna Rökärret och 
Ledbacken och ”Korkeken”. 

Strax innan vi nådde fram 
till Hålanda hembygds-
gård, följde vi stigen utefter 
Grönån i några hundra 
meter och det är verkligen 
en naturupplevelse att följa 
den brusande ån.

Vid hembygdsgården gick 
vi över ån på en gammal 
stenbro, passerade ramsågen 
och gick upp till hembygds-
stugan, där det serverades 
kaffe och kanelbulle. Museet 
var öppet så många passade 
på att se på alla de gamla 
föremålen som samlats 

där. Då fikan var avklarad 
fortsatte vandringen, vi pas-
serade sågdammen innan vi 
nådde fram till kvarnen vid 
Mauritzberg. Här gjordes 
ett kortare stopp och Johan 
Dalbäck berättade om kvar-
nens historia och nuvarande 
funktion som evenemangs-
plats. Därefter gick vi över 
det breda stendämmet och 
fortsatte på Grönåns västra 
sida upp till Drottning-
gärdsvägen där vandringen 
avslutades. 

Åke Karlsson
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Hur är hälsoläget 
hos Din personal?

Adina Hälsan kan 

erbjuda hälsovård  

för företag:
Hälsoundersökningar

Utbildning

Adina Hälsan vårdcentral 
och Företagstjänster i Nol
 Intresserad av företagstjänster kontakta

 Karin Svensson 031-383 04 04

I budgeten för 2014 läg-
ger moderatregeringen 
en miljard kronor på 

det tiotalet kommuner som 
har högst inkomster, sam-
tidigt blir kommuner som 
Ale och Lilla Edet utan.

Vi socialdemokrater 
tycker att kommunerna 
och landstingen ska ges 
likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar att bedriva 
sin verksamhet. Exempelvis 
skiljer sig befolkningens 
sammansättning med yngre 
och äldre sig åt.

Det är därför nödvän-
digt, om vi ska ha likvärdiga 
förutsättningar för utbild-
ning, vård och omsorg i 
hela landet, att det finns ett 
fungerande skatteutjäm-
ningssystem.

Dagens system är ålder-
stiget eftersom samhället 
har förändrats sedan det 
infördes. När systemet nu 
ändras vill moderaterna att 
de rikaste moderatstyrda 
kommunerna ska slippa 
betala in en miljard till 
systemet. Den tar mode-
raterna från statsbudgeten 
istället. 

En extra miljard får 
Stockholms läns landsting, 
Vellinge kommun i Skåne 
och cirka 10 rika kommu-

ner i Stockholmsområdet 
dela på.

Kommuner som redan 
har mycket låg skatt och en 
väldigt bra ekonomi. Att 
Centerpartiet har vikt ner 
sig i denna fråga är häp-
nadsväckande.

Vi socialdemokrater vill 
använda den extra miljar-
den så att alla får sin del. 
Med vårt förslag skulle Ale 
få 2 miljoner och Lilla Edet 
1 miljon mer i statsbidrag 
för 2014.

Detta förslag lade också 
Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet 
i Ales kommunstyrelse, 
men röstades ner av den 
styrande Moderatallian-
sen. Det ställde sig istället 
bakom regeringens förslag 
om mer pengar till de 
redan rika Stockholms-
kommunerna.

Vi Socialdemokrater vill 
använda pengarna på ytter-
ligare satsningar på skolan. 
Vi vill både förbättra välfär-
den och hålla ihop landet. 
Det är orimligt att de mest 
välbeställda kommunerna 
istället får en gräddfil.

Jörgen Hellman
Christina Oskarsson

Riksdagsledamöter för 
Socialdemokraterna

Alemoderaterna ger från Ale 
till Stockholm

Kulturvandring mellan Hålanda kyrka och Getås

Här ses gänget som förra lördagen vandrade den 6,6 kilometer långa kulturvandringen mel-
lan Hålanda och Getås, som utgör en del av Pilgrimsleden Lödöse-Skara.

Bli medlem enkelt! 
www.mp.se/bli-medlem

VÄLKOMNA 
TILL 

ÖPPET MÖTE

23 okt kl 17.30

Ale gymnasium, sal 126

ALE

• Information om Miljöpartiet

• Aktuellt i Ale

• Fika

Kallelse till Coop Medlem Västs 

HÖSTSTÄMMA 
PÅ KULTURHUSET I SKÖVDE

Välkommen till konsumentföreningen  
Coop Medlem Västs motionsstämma! 

•  Info om Coop och butikerna med Coops 
    regiondirektör Fredrik Johansson

Lördag 16 november kl. 11.00  
Skövde kulturhus - Valhall

         Sista anmälan 4 nov på www.coopmedlemvast.se,
via mail: info@coopmedlemvast.se eller 0243-79 47 77.

• Vi går igenom motioner och förslag om stadgeändring. Dagordning  
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 Buss till  
stämman!

n
!

www.coopmedlemvast.se   
info@coopmedlemvast.se

mvast se

Prov- 
smakning
och mer

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!


