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STORA VIKEN. En bättre 
kontakt med älven.

Ett önskemål från 
invånarna som kommu-
nens tjänstemän tog till 
sig.

Ett fågeltorn i Stora 
Viken är det senaste ex-
emplet på insatser som 
projektet ”Attraktivare 
älv” mynnat ut i.

Attraktivare älv är ett projekt 
som föddes i slutet av 2009. 
Det var tjänstemännen som 
fångade upp kommuninvån-
arnas önskemål om att göra 
älvstråket mer tillgängligt.

– Vi sammanställde en lis-
ta med förslag på åtgärder. 
Vi har redan kommit en bra 
bit på vägen med att genom-
föra dem, säger kommune-
kolog Göran Fransson.

I Surte har två platser 
med bänkar, bord och grill-
plats färdigställts. Den ena 
är belägen vid Kvarnbäcks 
mynning, i närheten av Bo-
hus MC:s klubblokal, och 
den andra fi nns placerad 
intill Gösta Johanssons Åke-
ri. Nämnas bör också den 
iläggningsplats för småbåtar 
som skapats i Grönån, strax 
norr om Repslagarmuseet i 
Älvängen.

– I sammanhanget vill jag 
också framhäva servicevägen 
utmed järnvägen där vi efter 
påtryckningar till Trafi kver-
ket lyckades få till en gång- 
och cykelväg utan avbrott 
från Bohus i söder till Bås-
torp i norr. Leden har blivit 
en succé och trafi keras fl itigt, 
säger Lars Kransby, gatuin-
genjör på Ale kommun.

Fågeltorn
De senaste insatserna i pro-
jektet Attraktivare älv har 
genomförts i Stora Viken 
mitt emot Klädkällaren. 
Bland annat har det byggts 
ett fågeltorn, som är det för-
sta i sitt slag i Ale.

– Fågeltornet är byggt i 
två plan och den nedre delen 
är tillgänglighetsanpassad så 
att man kan ta sig dit med 
rullstol, barnvagn och så vi-
dare. Jag får rapporter i stort 
sett varje dag om att folk sik-
tats i tornet, det tyder på ett 
väldigt stort intresse. När-
maste fågeltorn som är till-
gänglighetsanpassat fi nns så 
vitt jag känner till i Alingsås, 
säger Göran Fransson.

Inte långt från fågeltornet 
har det anlagts en grusad stig 
som leder ner till älvkanten. 
Där ska det inom kort iord-
ningställas en grillplats, lik-

nande dem som fi nns i Surte.
– Därutöver har det skett 

en sanering av Höganäs 
gamla fabriksområde och 
vi har renoverat den gamla 
stenpiren som leder ut i vatt-
net. Även här har vi planer 
på en grillplats.

Hur ska folk hitta till 
dessa platser?

– Jag måste erkänna att vi 
ligger lite efter med skylt-
ningen, Trafi kverket är res-
triktiva i det avseendet. Det 
ska upp information på kom-
munens hemsida och det ar-
betet pågår. Vidare håller vi 
på att ta fram informations-
skyltar som ska upp, förkla-
rar Göran Fransson.

Vad är på gång härnäst i 
projektet?

– Det fi nns tankar och 
idéer om Nödinge. Vi hopp-
as kunna komma vidare i 
ärendet under året.

Har ni fått några reak-
tioner på de utfl yktsmål 
som färdigställts?

– Ja, väldigt positiva så-
dana. Eftersom det sker 
en kontinuerlig tillsyn av 
platserna så träffar vi en del 
folk ute som uttrycker sin 
förtjusning, avslutar Göran 
Fransson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Christofer 
Fjellner representerar 
Moderaterna i Europa-
parlamentet.

I fredags besökte 
han, tillsammans med 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M), Ale Els 
kontor i Alafors.

Stefan Brandt, vd, och 
Malin Flysjö, marknads-
chef, tog med gästerna 
på en verklighetsresa.

Christofer Fjellner valdes in 
i Europaparlamentet i juni 
2004 och är den yngsta euro-
paparlamentariker som blivit 
omvald för nuvarande man-
datperiod.

– Jag brukar säga att jag 
representerar en ny genera-
tion européer, säger Chris-
tofer.

Snart vankas nytt val till 
Europaparlamentet varför 
Christofer Fjellner tog till-
fället i akt att göra ett studie-
besök i Ale.

– Framtiden kommer 
handla mycket om Klimat-
mål 2030 om bland annat 
priser på utsläppsrätter, för-
nyelsebar energi och så vi-
dare, förklarade Christofer 
Fjellner.

Ale Els företagsledning 
presenterade ett bildspel för 
de inbjudna besökarna som 
de döpt till Verklighetsresan. 
Stefan Brandt redogjorde 
för företagets historia och 
om beslutet att starta ett el-
handelsbolag för två och ett 
halvt år sedan. 

– Anvisningspriser är det 
största konsumentproble-
met på marknaden och en 
fråga som vi driver hårt, sade 
Brandt.

– Jag är typiskt en sådan 
kund som blir lurad och har 
anvisningspris. Jag borde 
veta bättre, erkände Chris-
tofer Fjellner som snart fi ck 

klart för sig att Ale El nog 
var elbolaget för honom.

Diskussionerna kom också 
att handla om de utmaningar 

och investeringar som Ale El 
står inför på elnätssidan i takt 
med att kommunen växer.

JONAS ANDERSSON

Göran Fransson och Lars Kransby ingår i projektgruppen för ”Attraktivare älv”. Den senaste i 
raden av insatser som gjorts är färdigställandet av ett fågeltorn i Stora Viken.

Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M) besökte Ale El i 
fredags.

Marknadschef Malin Flysjö och vd Stefan Brandt redogjorde för 
Ale Els historia och dess framtida utmaningar.
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– Attraktivare älv till mångas förtjusning
Uppskattade utfl yktsmål i Ale

– Christofer Fjellner besökte Ale El

Från Bryssel 
till Alafors

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leve
ranser

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

LEDIGA 
PLATSER!

Älvvägen 6, 446 37 Älvängen
Tel: Bengt 0705-33 49 11, Brasse 0705-33 10 08 

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...


