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ALAFORS. I torsdags var 
det dubbelt invignings-
firande på Alkotten.

Inte nog med att 
den nya lekställningen 
kunde tas i bruk, det 
var också premiär för 
cykelgården.

– Häftigt, tyckte Kevin 
Halsamäki som var först 
upp på trampcykeln.

Torsdagens festligheter fira-
des med tårtkalas, som före-
gicks av bandklippning. Kal-
le Niklasson hade äran att 
få hålla i saxen när cykelpar-
ken skulle förklaras invigd. 
Snabbt rusade barnen vidare 
till den nya lekställningen 
och även här fanns ett blågult 
band, som Kevin Halsamäki 
klippte till allas förtjusning.

– Nu har vi en utemiljö av 
absolut bästa märke. Barnen 
älskar att vistas utomhus och 
vi upplever sällan några kon-
flikter. Det finns gott om ut-
rymme att vara på och många 
olika saker att sysselsätta sig 
med, säger förskollärare An-
na-Carin Larsson.

Pedagogiskt syfte
Cykelgården är efterlängtad. 
Körbanorna, som är asfalts-
belagda och med målade 
linjer, omgivna av diverse 
odlingar.

– Det domineras av ät-

liga ting, som bland annat 
bärbuskar. Innan sommaren 
plockade vi upp potatis och 
dessutom finns rabarber att 
hämta när vi blir sugna på att 
göra paj. Det fyller ett peda-
gogiskt syfte och vi vill sam-

tidigt passa på att tacka Ess-
unga Plantskola, som varit 
med och sponsrat projektet, 
säger Anna-Carin.

Som en extra bonus har 
dessutom Alkotten fått en ti-
digare outnyttjad gräsyta as-

falterad. Staket har satt upp 
så att barnen kan utöva olika 
typer av bollsporter inom 

området, som exempelvis 
bandy och basket.

JONAS ANDERSSON

Invigningsfirande
på Alkotten i Alafors

Vad vore en fest utan tårta? Barnen på Alkottens förskola lät 
sig väl smaka.

Kevin var först ut att testa den nya cykelparken som invigdes 
på Alkottens förskola i Alafors på torsdagsförmiddagen.
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ALE. Gång- och cykelvä-
garna i Ale kommun blir 
allt fler till antalet.

En del projekt har 
nyligen avslutats, andra 
är just påbörjade.

– Vi har tagit ett hel-
hetsgrepp när det gäller 
säkra skolvägar, säger 
projektledare Jonathan 
Dahl.

En helt nyanlagd gång- och 
cykelbana till Surteskolan 
har förbättrat trafiksituatio-
nen avsevärt. Det är bara en 
i raden av projekt som sektor 
samhällsbyggnad i Ale kom-
mun förverkligat det här året.

– I samband med den nya 
gång- och cykelvägen till 
Surteskolan har vi också gjort 
vägbanan för fordonstrafik 
betydligt smalare. Det har i 
sin tur medfört att vi fått ner 
hastigheten på Grangärdes-
vägen, förklarar gatuingenjör 
Lars Kransby.

På Hövägen i Älvängen 
är det exakt samma tänk, där 
smalnar bilvägen av. Det ska 

bli gång- och cykelbana hela 
sträckan från Göteborgsvä-
gen till Starrkärrsvägen.

– Arbetet på den första 
etappen mellan Göteborgs-
vägen och gamla busstorget 
är igång nu. En ny busshåll-
plats, ett så kallat timglas, 
byggs där Hövägen korsar 
Starrkärrsvägen. Det projek-
tet beräknas vara klart i slutet 
av september. Sammanlagt 
två nya timglashållplatser ska 
anläggas vid Kronogårdsom-
rådet, säger Lars Kransby 
och fortsätter:

– Den andra etappen, 
gång- och cykelväg från Äl-
vängenskolan till Krono-
gårdsområdet, ska förhopp-
ningsvis bli klart i år.

Verklighet på sikt
Andra projekt som kom-
munen kan redovisa är 
gång- och cykelväg på Ka-
ronsbergsvägen i Surte, 
timglashållplatser Björk-
lövsvägen och Handelsplats 
Älvängen. Nya busshållplat-
ser längs Vallmovägen till 
Maden, gång- och cykelbana 

samt hastighetsdämpande 
åtgärder på Folketshusvägen 
i Nol, GC-anslutning från 
Folketshusvägen till Nol Sta-
tion, gång- cykel- och ridväg 
mellan Älvängen och Båstorp 
via gamla banvallen.

På ortsutvecklingsmö-
ten har önskemålet om 
gång- och cykelbana hela 
vägen till Starrkärr lyfts 
fram. Hur blir det med 
den saken?

– Det kommer att bli 
verklighet på sikt. Det är ett 
projekt som vi kommer att 
genomföra tillsammans med 
Trafikverket, säger Kransby.

Ytterligare arbete som 
kommer igång under hösten 
är ombyggnad av befintlig 
gång- och cykelväg i förläng-
ningen av Södra vägen i Nol.

– Det är mycket på gång 
i vår kommun. Naturligtvis 
innebär det lite störningar 
vad gäller framkomligheten 
på sina håll, men resultatet 
av insatserna kommer att bli 
riktigt bra, avslutar Jonathan 
Dahl.

JONAS ANDERSSON

Trafikingenjör Lars Kransby och projektledare Jonathan Dahl 
gläds åt de satsningar som görs med gång- och cykelbanor 
runtom i Ale kommun.

– Kommunen tar ett helhetsgrepp
Säkra skolvägar i Ale
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ALAFORS. På lördag 
öppnar det lokala 
elbolaget dörrarna till 
kontoret på Lunnavä-
gen.

Öppet hus-firandet 
erbjuder aktiviteter 
för stora och små.

– Alla är hjärtligt väl-
komna och fikabordet 
står uppdukat, hälsar 
Malin Flysjö, mark-
nadschef på Ale El.

När de politiska partier-
na fiskar röster inför val-
dagen den 14 september, 
finns det ett annat vik-
tigt val som kommer lite 
grann i skymundan.

– Valet av elhandels-
bolag kommer att ha stor 
betydelse för invånarna 
framöver. Vi står nämli-
gen inför en omstrukture-
ring av elmarknaden inom 
en snar framtid. Som kund 
innebär det att all kontakt 
ska ske med det elhan-
delsbolag man är knuten 
till. Vid ett strömavbrott 
är det sitt elhandelsbolag 
man ska vända sig till, inte 
till Ale El som nätföretag. 
För dem som inte är kund 
hos oss kan det medföra 
längre ställtider. Vi vill ta 
tillfället i akt att upplysa 
aleborna om den föränd-
ring som väntar, förklarar 
Malin Flysjö.

Trivsam familjedag
I samband med lördagens 
arrangemang kommer Ale 
El informera om fördelar-
na med att vara ansluten 
till det lokala elhandels-
bolaget. Delar av maskin-
parken visas upp, som 
används för att avhjälpa 
eventuella störningar.

– De som vill får gärna 
prova på att åka skylift, vi 
demonstrerar vår band-
vagn samt att det ges möj-
lighet att klättra i stolpe. 
Tipspromenad kommer 
att arrangeras. För barnen 
blir det ansiktsmålning 
och dessutom en rolig 
teckningstävling. Temat 
är ”Framtidens el”. Fem 
vinnande alster får äran att 
pryda några av våra elskåp 
senare i höst, säger Malin 
Flysjö.

Ale El hoppas på en 
trivsam familjedag i fint 
höstväder.

– Representanter från 
alla våra avdelningar när-
varar för att svara på frå-
gor. De som vill teckna 
avtal på plats är naturligt-
vis välkomna att göra det, 
avslutar Malin Flysjö.
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Ale El håller 
öppet hus

Malin Flysjö, marknadschef 
Ale El.


