
och de som jobbar på orten. 
Bland till exempel pensio-
närer och invandrargrupper 
tror jag att det kan finnas 
behov av att ta sig fram med 
cykel istället för bil. Föräld-

rar som skjutsar sina barn till 
skolan bland annat. 

I slutet av mars ska rekry-
teringen av testcyklister vara 
klar och projektet sparkas 
igång med ett uppstartsmöte 

i respektive kommun. Test-
perioden avslutas sedan i ok-
tober och förhoppningen är 
då att fler ska ha fått blodad 
tand för hållbart resande.
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ALE/LILLA EDET. Ställ 
bilen hemma och ta 
cykeln istället.

Det ska Testcyklis-
terna inspirera till, ett 
regionalt projekt som 
både Ale och Lilla Edet 
deltar i.

Nu efterlyses kom-
muninvånare som vill 
vara med på resan.

Går tankarna till tröga upp-
försbackar, mjölksyra i benen 
och svett som rinner längs 
ryggraden? Då är det dags 
att tänka om. 

Idag finns cyklar för alla 
behov och för den som vill 
pendla miljövänligt utan att 
anlända till jobbet med an-
dan i halsen är el-cykeln ett 
alternativ. 

Ale och Lilla Edet är två 
av sammanlagt sju kommu-
ner i Göteborgsregionen 
som deltar i ett projekt för 
att inspirera till att cykla mer 
och bidra till en bättre miljö. 

Huvudpersonerna kom-
mer att vara fem personer 
från varje kommun som är 
beredda att under ett drygt 
halvår byta ut bilresor mot 
cykel. Syftet är att det ska 
ge ringar på vattnet och in-
spirera fler till ett hållbart 
resande. 

Lockbetet är ett halvårs 
fri tillgång till cykel, som 
provas ut med hjälp av en 
expert. Därefter kommer det 
att finnas möjlighet att köpa 
loss den till ett förmånligt 
pris. Förutom vanlig cykel 
finns även el-cykel, cykelkär-
ror, trehjuling, flakcykel och 
vikcykel. 

Många fördelar
Cyklisterna får även genom-
gå hälsoundersökning före 
och efter projektet och kom-
mer löpande att ha kontakt 
med en transportcoach.

Ansökan tas emot via 
kommunernas hemsidor från 

vecka 8 till och med 12.
– Förhoppningen är att vi 

ska få spridning på deltagar-
na, helst vill vi hitta en pen-
sionär, en pendlare, en ung-
dom och så vidare. Tanken är 
att det ska vara personer som 
idag är bilburna och som kan 
byta ut vissa resor mot cykel. 
Det kan även handla om att 
exempelvis cykla till pendel-
tåget istället för att ta bilen, 
säger Linda Henningsson, 
utredningsingenjör för infra-
struktur i Ale kommun, som 
tillsammans med energi- och 
klimatrådgivaren Caroline 
Rundlöf är projektledare för 
Testcyklisterna i Ale. 

Förutom positiva häl-
soeffekter menar Caroline 
Rundlöf att ett ökat cyklande 
även kan förbättra säkerhe-
ten. 

– Området kring försko-
lorna skulle till exempel bli 
mycket tryggare om fler 
valde att skjutsa sina barn 
med cykel. Idag är det ett 
moment 22 där föräldrar kör 
sina barn för att de är rädda 
att de ska bli påkörda, samti-
digt som man utgör en risk 
själv. 

Rätt i tiden
En förutsättning för ett håll-
bart resande är tillgången till 
säkra cykelvägar.

I Ale har man de senaste 
åren lagt kraft på att byg-
ga ut dessa och idag går det 
att cykla hela vägen mellan 
Lödöse och Surte. 

Stora infrastruktursats-
ningar på både pendeltåg-
strafik och motorväg har 
banat väg för nya bostads-
områden och Ale står inför 
en rejäl expansion. Linda 
Henningsson tror därför att 
arbetet för ett miljövänligare 
resande ligger helt rätt i ti-
den. 

– Det handlar om bete-
enden och kommer det nya 
invånare har man chans att 
redan från början presente-
ra fungerande alternativ till 
bilåkandet. Dessutom har 
vi redan idag problem med 

att få pendelparkeringarna 
att räcka till och det skulle 
underlätta om fler valde att 
cykla. 

Anders Adielsson, äga-
re till Älvängens cykel, sät-
ter stor tilltro till el-cykelns 
framtid.

– Försäljningen av el-cyk-
lar ökar hela tiden. Om det 
från början var personer 
med till exempel hjärtfel som 
köpte dem så har de idag bli-
vit allt mer av en pendlarcy-
kel. 

Leasar ut cyklar
Han medverkar i Testcyklis-
terna genom att leasa ut cyk-
lar till Ale, Lilla Edet och 
Alingsås kommun. 

Glesbygd och långa av-
stånd till trots satsar även 
Lilla Edet på att få fler att 
välja cykeln, men enligt He-
lena Grim, miljösamord-
nare och projektledare, har 
man mindre fokus på arbets-
pendling.

– Vi satsar mer på att nå de 
olika befolkningsgrupperna 

Hej blivande cyklist!

esan.

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

Mot ett hållbart resande. Linda Henningsson, utredningsingenjör för infrastruktur i Ale kommun och Caroline Rundlöf, energi- och 
klimatrådgivare, är projektledare för Ale i det regionala projektet Testcyklisterna. Anders Adielsson, ägare till Älvängens cykel, 
deltar i projektet genom att leasa ut cyklar till Ale, Lilla Edet och Alingsås kommun. 

Cykelhandlare. Anders Adielsson på Älvängens cykel tror stenhårt på el-cykelns framtid.

– Testcyklister efterlyses till 
projekt för hållbart resande

Politikerna i Lilla Edet 
sviker alla invånarna i 
den södra kommun-

delen, inte bara eleverna. 
Den styrande majoriteten i 
kommunen hävdar att ned-
läggningen av högstadiet i 
Tingbergsskolan enbart är 
en skolfråga som kan beslu-
tas av utbildningsnämnden.

Pensionärsorganisa-
tionerna i Lilla Edet har i 
veckan haft ett möte med 

Medpros ledning. På frågan 
om hur det går med den 
planerade vårdmottag-
ningen i Lödöse svarade 
Medpros koncernchef att 
den frågan inte längre är ak-
tuell. Kommunens nedlägg-
ning av högstadiet ger inte 
Medpro signaler som skulle 
stödja en sådan satsning. 

Inte är detta bara en 
skolfråga! Ett nedlägg-
ningsbeslut kommer att 

försena utvecklingen i den 
södra kommundelen och i 
förlängningen i hela Lilla 
Edets kommun. 

Tänk en gång till och lyft 
frågan till kommunfullmäk-
tige. Frågan är för viktig för 
att avgöras på nämndnivå.

Satsa på Lödöses framtid, 
låt högstadiet finnas kvar!

Gull-Britt Kihlström

Angående nedläggningen av 
högstadiet i Lödöse

Handlingar enligt stadgar 
tillgängliga i Aktivitetshuset 

under tiden 17/2 - 3/3 2014

Måndag 3 mars kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
/Styrelsen

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

håller ordinarie

Årsmöte

Starrkärr Kilanda
Hembygdsförening

ÅRSMÖTE
Söndag 16 mars kl 14.00

i Starrkärrs Församlingshem

Årsmötesförhandlingar
Vi visar bygdespelet 
”Sockenstämman”

Kaffe

Alla hälsas 
välkomna

- Styrelsen


