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Köp Mix skjutdörrar 

och få vårt populära 

lyxpaket innehållande 

mjukstängare och 

LED-belysning på köpet, 

värde upp till

2.175:-

* Köp till gavelsida 695:-

Soft vit 3 dörrar, 2380 mm Pure black 2 dörrar, 1400 mm

Silverspegel 4 dörrar, 2800 mm

5.995:-
7.795:- 4.695:-*

5.995:--

7.495:-*
9.595:-*

ÖPPETTIDER
Datum Vardag  Lör-sön
1/9 - 31/12  10-19  10-17

NY
BUTIK!

I början av året öppnade vi ny butik i Tagene, Göteborg. 
I nya kreativa och inspirationsrika miljöer bjuder vi in dig 
att botanisera i vårt sortiment.

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta fi nns på plats. 
Personal fi nns alltid till hands för att hjälpa till med tips och 
råd. Passa på, kampanj gäller t.o.m 2 november.

Varmt välkommen!

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

ALVHEM. Många kilome-
ter ridväg har det blivit.

Senast i raden är 
sträckan Grönnäs-Alv-
hem.

– Nu har vi satt tillfäl-
ligt stopp, men målsätt-
ningen är att projektet 
ska fortsätta, säger 
Peter Tifelt ordförande i 
föreningen Säkra Ridvä-
gar i Ale.

Säkra Ridvägar i Ale starta-
des under våren 2010. Syftet 
med föreningen är att skapa 
en trygg och säker miljö för 
hästar och ryttare i kom-
munen. Det ska ske genom 
anläggande av ridleder och 
kompletterande ridslingor 
skilda från trafik.

– Vi såg möjligheter ge-
nom Leader Göta Älv att 
skapa något riktigt bra i Ale 
kommun. Vi sökte och fick 
bidrag. Efter ett möte med 
politikerna presenterade vi 
våra idéer för allmänheten på 
ett möte i Älvängens Folkets 
Hus vid årsskiftet 2010/11. 
Intresset var enormt och vi 
beslutade att bilda en inte-
rimsstyrelse att företräda 
föreningen, berättar Peter 
Tifelt.

Mycket har hänt sedan 
dess, vackra visioner har ock-
så blivit verklighet.

– När vi kom in i bild-
en fanns redan ett påbör-
jat kommunprojekt om en 
ridled från Jennylund och 

norrut. Vi tog över ärendet. 
Det fördes en ständig dialog 
med ansvariga politiker och 
tjänstemän. Samarbetet med 
Ale kommun har varit suve-
ränt från första stund, ingen 
nämnd och ingen glömd, sä-
ger Tifelt.

Nu går det att på hästryg-
gen ta sig från Bohus till Alv-
hem, via golfbanan och bort 

mot kommungränsen i Lilla 
Edets kommun. Dock är inte 
alla sträckor sammankoppla-
de, men avses att bli det på 
sikt. Tankar finns också om 
att förse ridleden med ännu 
fler slingor.

– En annan ambition 
som vi har är att Lilla Edets 
kommun också ska hoppa 
på tåget, så att vi kan binda 

samman ridleder över kom-
mungränsen.

– Kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S) och 
tjänstemän från Lilla Edets 
kommun har varit på stu-
diebesök. De fick ett positivt 
intryck, sedan återstår att se 
vad som händer, säger Tifelt.

De anlagda ridlederna i 
Ale uppskattas inte bara av 

hästägarna utan används lika 
flitigt av fotgängare. Paral-
lellt används delar av Säkra 
ridvägar i Ale även som pil-
grimsled.

– Folk är lyriska! Säkra 
ridvägar är både ett infra-
strukturs- och folkhälsopro-
jekt. Det är hälsoyoga för 
alla hästar, ryttare och fot-
gängare som ges möjlighet 

att ta sig fram i vårt vackra 
landskap. Vi har en fantas-
tisk natur och det är själv-
klart något att lyfta fram ur 
turisthänseende, säger Peter 
Tifelt.

Längs hela sträckan finns 
markeringstavlor med in-
struktioner om vilka regler 
som gäller för Säkra ridvä-
gar.

– Det handlar om ömsesi-
dig respekt och det framgår 
klart och tydligt på de skyltar 
som sitter uppe.

Vad har varit den 
största framgångsfaktorn i 
projektet?

– Det är att vi lyssnar och 
respekterar var och en av 
fastighetsägarna. Vi påskyn-
dar inte processen utan vill 
skapa en delaktighet i pro-
jektet. Ta Ale Golfklubb som 
det senaste exemplet där vi 
har upplevt ett strålande 
samarbete.

Säkra Ridvägar i Ale har 
ett kontor i Nols Företags-
center och där kommer re-
presentanter från föreningen 
att finnas varje onsdagskväll 
för att svara på allmänhetens 
frågor.

– Vi har idéer om hur vi 
vill gå vidare med projek-
tet och tar gärna emot syn-
punkter från aleborna. Har 
du några företagsidéer med 
koppling till Säkra ridvägar 
så hör mer än gärna av dig 
till oss, avslutar Peter Tifelt.

JONAS ANDERSSON

Paus i arbetet för Säkra Ridvägar

Peter Tifelt, ordförande i föreningen Säkra Ridvägar i Ale. Nyligen färdigställdes den sista delen av Säkra ridvägar från Grönnäs till 
Alvhem.
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