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ALE. Ale och Lilla Edet 
har fått ytterligare 9,3 
miljoner kronor i EU-
stöd.

11 projektansökningar 
beviljades för Leader 
Göta älv och två till är 
på gång.

Alebacken får 1,4 
miljoner till en ny miljö-
vänlig pistmaskin.

Jordbruksverket erbjöd i okto-
ber Sveriges Leaderområden 
möjlighet att söka extra bidrag 
ur en pott om 95 miljoner 

kronor. Leader Göta älv som 
består av Ale, Lilla Edet, Troll-
hättan och Vänersborg kom-
muner skickade in 14 ansök-
ningar och 11 har redan fått 
positivt besked. Två väntar på 
beslut. Totalt fick Leader Göta 
älv projektstöd om 9,3 miljoner 
kronor.

– Det är nästan för bra för att 
vara sant. Vi har jublat många 
gånger den senaste tiden. Att 
10% av departementets extra-
miljoner går till Götaälvdalen 
känns fantastiskt. Det är helt 
uppenbart att de gillar våra 

idéer och sätt att 
jobba, säger verksam-
hetsledaren Thomas 
Sundsmyr.

Det var snabba 
ryck när jordbruks-
verket lät meddela 
att det fanns ytter-
ligare miljoner att 
söka. Leader Göta älv 
utnyttjade sitt kon-
taktnät och hann få 
iväg 14 ansökningar.

– Vi vände oss till 
tidigare projektledare 
som vi visste hade 
idéer. De är vana vid 
administrationen och 
ärendegången, vilket 
gjorde att det gick 
ganska snabbt att få 
till ansökningarna, 
säger Sundsmyr.

EU-stödet är avsett till att 
stimulera och utveckla lands-
bygdsområden. Det finns ett 
antal olika inriktningar där 
miljö och ökad livskvalitet är 
tongivande mål. Ett huvudsyfte 
är att skapa nya arbetstillfällen.

– Hur många nya perma-
nenta jobb som har skapats 
låter jag vara osagt, men pro-
jekten i sig skapar mycket sys-
selsättning. Ta bara iordning-
ställandet av Ales ridvägar, 
säger Sundsmyr.

Projekt säkra ridvägar fick 
det största anslaget (se separat 
artikel), men den som jublade 
högst var Alebackens eldsjäl 
John Hansson. Föreningen 
fick först ett investeringsbidrag 
från Ale kommun om 600 000 
kronor och sedan 1,4 miljo-
ner från Leader. Pengarna är 
avsedda för en ny miljövänlig 
pistmaskin.

– Det är nästan ofattbart! Vi 
utredde möjligheten att låna 
två miljoner, men plötsligt 
har vi löst hela finansieringen 
med hjälp av alla goda krafter i 
Ale utan att ha en krona mer i 
skuld, säger Hansson till lokal-
tidningen.

Den nya miljövänliga pist-
maskinen förbrukar hälften så 
mycket bränsle som den nuva-
rande. Helt ny är den däremot 
inte. Den har fyra år på nacken 
och har använts i finska fjällen.

– Den sänker våra driftskost-
nader till hälften, men den är 
också större och snabbare. Det 
gör att vi kan pista backen på 
halva tiden. Det frigör mycket 
tid till annat, menar Hansson 
som hoppas att den gamla pist-
maskinen också kan komma 
aleborna till del.

– Vi har en idé, men inget är 
klart än.

Thomas Sundsmyr gläds lite 
extra åt Alebacken.

– Det är ett fantastiskt gäng 
som driver anläggningen helt 
ideellt. Idag är det vår största 
turistattraktion och ett bra 

bevis för hur långt man kan 
komma när kommun, fören-
ingsliv och näringsliv drar åt 
samma håll. Det är ett flagg-
skepp och en verksamhet som 
hela Ale ska glädjas åt.

Leader Göta älv har också 
drivit tre paraplyprojekt, ung-
domskraft, energispar och 
utvecklingspengar för turism.

– Bland annat har flera 
bygdegårdar och Folkets Hus 
kunnat byta värmekälla med 
hjälp av Leaderpengar. Ungdo-
mar har kunnat söka upp till 20 
000 kronor till att genomföra 
diverse projekt. Det var varit en 

bra resurs, säger projektledare 
Annika Leander. 

Leader Göta älv går mot sitt 
slut. Några mer pengar finns 
inte nu att söka. Programperio-
den sträcker sig 2013 ut, sedan 
väntar planering och strate-
giarbete för en eventuellt ny 
period.

– Departementet kommer 
söka om EU-medel till fortsatt 
landsbygdsutveckling. Vi har 
funderingar på att slå oss ihop 
med Lerum och Alingsås för att 
skapa ett större Leaderområde, 
men inget är klart än. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE. Projektet Säkra 
ridvägar i Ale öppnar 
inte bara upp nya möj-
ligheter för hästfolk i 
kommunen, utan bidrar 
även till turistnäringen.

Ett stödbelopp på 
nästan 3 miljoner kro-
nor från Leader Göta 
älv kommer nästa år 
att användas till att 
koppla på slingor till 
huvudleden.

Den fem mil långa leden går 
nu från Bohus i söder till 
Alvhem i norr, med undantag 
för några kortare sträckor som 
fortfarande väntar på att fär-
digställas. 

– Vi har självklart stor 
respekt för summan och är 
otroligt glada över att ha fått 
förtroendet att använda peng-
arna på ett bra sätt. Det vikti-
gaste är att lyssna på vad folk 
vill ha så att alla känner sig 

som vinnare i projektet, säger 
Peter Tifelt, ordförande i 
föreningen Säkra ridvägar i 
Ale.

Inför 2014 växlar man upp 
arbetet ytterligare och stöd-
beloppet på nästan 3 miljo-
ner kronor från Leader Göta 
älv kommer i första hand att 
användas till kompletterande 
slingor.

– I början av nästa år 
kommer vi att dra igång 
arbetsgrupper för de olika 
sträckorna, som sedan ska 
utökas under året. Idag kan 
man i princip rida från Jen-
nylund till Alvhem. För att få 
med även hästanläggningar 
som ligger en bit ifrån huvud-
leden kommer vi nu att börja 
knyta an slingor, säger Rune 
Sandstad, föreningens vice 
ordförande.

Han berättar också att det 
långsiktiga målet är att leden 
sedan ska fortsätta upp mot 

Livered, Sålanda och Skogs-
torp.

Peter Tifelt poängterar 
att ridlederna inte bara ska 
ses som en fördel för häst-
folk, utan som en viktig del av 
turistnäringen.

– Vi vill att vägarna ska 
kunna användas på alla möj-
liga sätt och vi samverkar även 
med pilgrimslederna. Man 
ska kunna promenera på alla 
slingorna, med respekt för 
hästen. 

Föreningen Pilgrim- och 
vandringsled Lödöse Essunga 
fick beviljat ett stödbelopp på 
441 000 kronor. Projektleda-
ren Bo Björklund menar att 
de kommer att användas till 
två saker:

– Man kommer att färdig-
ställa en led från Lödöse till 
Lilla Edet mot Ström, genom 
Hjärtum, Trollhättan och över 
Dalbobron i Vänersborg. Den 
andra delen ska användas till 

att utveckla en ny interaktiv 
hemsida. 

Ett annat projekt inom 
turistnäringen som beviljats 
ett stödbelopp på närmare 600 
000 kronor är Göta älvturism.

– Vi har lärt oss mycket 
under de här två åren som pro-
jektet har pågått och kommit 

fram till att vi behöver lägga 
mer fokus på planering och 
nätverksträffar för att före-
tagare ska hitta varandra och 
bli varandras ambassadörer. 
Under nästa år kommer vi att 
varje månad boka in en större 
föreläsning eller utbildning 
för företagarna. Vi kommer 

även att fokusera på bland 
annat marknadsföring i soci-
ala medier och målgruppsan-
passade produkter och erbju-
danden, berättar Susanna 
Hammar, projektledare.

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Med tårtka-
las invigde Ale Akti-
vitetscenter i fredags 
sina nya lokaler – fast 
man är fortfarande kvar 
i samma hus.

– Vi har tillsammans 
fått bestämma vilka 
möbler vi skulle ha, sä-
ger Wasim Jaddini, som 
besöker centret nästan 
varje dag. 

I fredags eftermiddag stod 
tårtorna uppdukade i matsa-
len. Det hade blivit dags att 
inviga de nya lokalerna, som 
man passat på att inreda med 
en hel del nya möbler. 

Wasim Jaddini och Ros-
mari Andersson visade 
lokaltidningen runt i alla 
rummen.

– Nu har vi även fått en 
stor altan där vi kan sitta på 

sommaren, berättar Wasim 
nöjt.

Ale Aktivitetscenter går 
under Arbetsmarknadsenhe-
ten och är en frivillig verk-
samhet i kommunal regi, 
som riktar sig till personer 
mellan 18 och 65 år med psy-
kisk ohälsa som befinner sig 
långt ifrån arbetsmarknaden. 

Syftet är att bryta isole-
ring genom att erbjuda en 

meningsfull sysselsättning. 
– Vi går efter ett schema 

där man får göra alla möjliga 
saker, som att laga mat, spela 
musik och sy, säger Rosmari. 

Varje vecka besöker 
mellan 30 och 35 olika per-
soner centret och inga beslut 
eller kontakt med psykiatrin 
krävs för att delta.

JOHANNA ROOS

Ale Aktivitetscenter invigde sina nya lokaler

Värt att fira. Ale Aktivitetscenter invigde i fredags sina nya 
lokaler med tårta. Stödassistenten Daniel Norlander fikade 
tillsammans med Rosmari Andersson och Wasim Jaddini.

– Nästan 3 miljoner kronor till Säkra Ridvägar

Stora satsningar på turism

Glädjande besked. Peter Tifelt, ordförande i den ideella föreningen Säkra ridvägar i Ale och 
vice ordförande Rune Sandstad välkomnar stödbeloppet på närmare 3 miljoner kronor från 
Leader Göta älv, som möjliggör ett fortsatt arbete med säkra ridvägar genom kommunen. 
Här tillsammans med hästen – Andalusiern –  Blue Zenit.

John Hansson och Alebacken gläds över nya EU-pengar. Leader Göta älv bidrar med 1,4 mil-
joner och Ale kommun med 600 000 kronor till en mer miljövänlig och effektivare pistma-
skin införskaffas till säsongen.
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Miljonregn över Ale och Lilla Edet

NYA LEADERPENGAR
Göta älvdalsturism  560 000
Fiber i Ale och Lilla Edets landsbygd 1 000 000
Konsertserie öppen scen i Lilla Edet 105 000
Destination Häst i Ale  2 919 700
Destinationsutveckling Lödöse 384 000
Tvillingbergens Geologi  673 000
Fiberutbyggnad Vänersborg 944 300
Förlängning av Lödöseleden 441 000
Projektutveckling/coachningen 255 000
Fiberlots Trollhättans landsbygd 231 000
Alebackens miljövänliga pistmaskin 1 400 000

EU projektstöd:  9 300 000
Offentlig medfinansiering 3 800 000
Total satsning  13 100 000
(Offentlig medfinansiering kan vara bidrag från 
kommun, region, studieförbund eller annan 
offentlig organisation eller till exempel arbetad 
tid från dessa)


