
Vårens ortsutvecklingsmöten har 
fått mig att verkligen förstå vilken 
enorm expansion som pågår i Ale 

och vad som väntar runt hörnet. Om till-
växten i kommunen är god idag, vad blir 
den inte sen när den fyrfältiga vägen och 
dubbelspåriga järnvägen står klar? Pendel-
tåg med kvartstrafik. Tjugo minuter till 
storstan, granne med naturen. Låter inte 
det attraktivt om något?
Att kommunen växer är gott sett ur många 
perspektiv. Fler invånare betyder bättre 
skatteunderlag och därmed bättre förut-
sättningar för vår välfärd att utvecklas. Fler 
invånare betyder också fler konsumenter 
och därmed ökad försäljning i våra butiker. 
De positiva effekterna kan radas upp, men 
samtidigt knakar det alltid lite när man 
växer snabbt. Kommunen måste hinna med 
att bygga ut till exempel barnomsorgen. 
Har vi inga förskolor blir det föga attrak-
tivt att flytta till Ale. Den kommunala ser-
vicen måste hålla hög kvalitet, ty vi jämförs 
med alla andra expansiva kommuner i Gö-
teborgsregionen.

Onsdagen den 2 maj skriver vi historia i 
Ale. Infrastrukturminister Åsa Torstensson 
(c) förklarar då arbetet med utbyggnaden 
av E45:an och järnvägen för öppnat. Tids-
planen är att infrastrukturen mellan Gö-
teborg och Trollhättan ska vara klar 2012. 
Med detta som riktmärke har många valt 
att flytta till Ale. Det är bara att hoppas på 
att tidsplanen håller, men varför skulle den 
egentligen göra det? Finns det något större 
infrastrukturprojekt som har följt sche-

mat? Projekten är så stora och det oförut-
sedda är aldrig så möjligt som vid väg- och 
järnvägsutbyggnader. E6:an till Oslo, hur 
går det med den? Tågtunneln genom Hal-
landsåsen? Nej, nu ska jag inte måla svarta 
målningar, men jag vill samtidigt förbe-
reda alla på att det blir en tuff tid med en 
ombyggnad som kan ta både lång tid och 
ännu längre tid. Vad det innebär att bygga 
en järnväg längs Göta älvs strandkant vet 
ingen. Det finns däremot en positiv upp-
fattning om att det ska gå bra. Svaret på 
hur det i själva verket kommer att fortskri-
da får vi reda på det närmsta åren.

Jag såg nyligen Al Gores miljöfilm, "En 
obekväm sanning". Om den stämmer så 
gör vi nog klokast i att ställa bilen för gott 
när järnvägen är utbyggd. Har ni inte sett 
den ska ni se till att göra det. Den ger tit-
tarna ett mer vaket perspektiv på hur vi 
lever och vilka konsekvenser vårt bekvä-
ma liv kan få för våra efterkommande. 
Det börjar bli dags att ta de tuffa besluten. 
Varför inte förbjuda bensinmotorn 2010? 
Det skulle garanterat sätta fart på utveck-
lingen av alternativa bränslen, men olje-
industrin är väl föga intresserad av något 
sådant? Och så länge pengar 
styr över förnuftet lär vi få 
fortsätta andas in avgaser och 
se våra glaciärer smälta.
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Per-Anders Klöversjö

Ansvarig  utgivare
perra@alekuriren.se

Vi växer så det knakar – 
hoppas det håller...

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Besöksadress
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour: 0704-92 35 07

alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka. Sista 
veckan i varje månad ingår hela Lilla Edets 
kommun. Tidningen produceras av Kuriren 
i Väst AB.

Chefredaktör, ansvarig utgivare
Per-Anders Klöversjö

Redaktörer
Per-Anders Klöversjö, 
Jonas Andersson
Allan Larson.

Layout och grafisk produktion
Johan Andréasson, Per-Anders Klöversjö, 
Bernt Sand, Björn Amneskog, Linda André-
asson.

Marknad:
Kent Hylander, 0704-38 52 58
Bernt Sand, 0303-33 37 33

Kontakt
Tel 0303 74 99 40, fax 0303 74 99 45
info@alekuriren.se

Annonsmottagning
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Upplaga & läsare
Alekuriren, normalvecka: 14 747 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i Lilla Edet, sista veckan 
varje månad: 19 000 ex, 57 000 läsare. 
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Distribution
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Utebliven tidning?
Ring SDR, tel 0522-68 11 00
Allt återgivande av text, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Älvängens
TapetserarverkstadTapetserarverkstad

Utför: Stoppning,
Omklädsel av möbler, bil,
båt och husvagn m.m.

Lena Wallberg, Skår ÖvreLena Wallberg, Skår Övre

Fria transporter

tel. 0303-33 83 40. Biltel. 070-773 10 94

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

MAT- och SÄTTPOTATIS
Maria, Minerva, Puritan, Rocket, Swift, 

Folva, Princess, Snöboll, Asterix, Bintje, Blå 
Mandel, Gul Mandel, Hertha, King Edward, 
Sava m.fl. 5 och 25 kg förp. En del sorter 

endast sättpotatis. Res för slutförs av 
någon sort. Sv äpplen. Sylt (skogsbär) 

60-65% bärhalt. Säljes från lastbil
Lördag 5/5:

Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid
vägkrogen 14.00, Lödöse P muséet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15.00. 
Sista turen för säsongen. Tel. 0708-26 61 34

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Måndag 14 maj kl 19.00
i Skepplanda Bygdegård

Årsmöteshandlingar
utställs på Skepplanda 
Bibliotek senast 4 maj

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

www.vagforeningen.com

SKÅR IBK
ÅRSMÖTE
 15 maj kl 19.00 

Skeppet, Skepplanda. 
Motioner lämnas till styrelsen 
senast 11 maj 2007. Stadgaändringar 
kommer att göras.  Varmt välkomna!

TakarbeteTakarbete  
utföres utföres till lågpris.till lågpris.

Ring för fri offert.Ring för fri offert.

TakserviceTakservice
tel. 0735-78 83 79tel. 0735-78 83 79

www.handelsbanken.se/surte
Surte

Drömmer du om härligt lediga dagar på 

böljan den blå? Varför vänta, både livet 

och sommaren är kort. Titta in på ditt  

närmaste Handelsbankskontor och fråga 

efter båtlån. Välkommen!

Dags att

skaffa egen

båt till

sommaren

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

Lagerförsäljning!
Mängder av nya fina tyger!

2-pack paneler 59:- Markis 75:-/m

Galon 75:-/m Möbeltyg till båtarna
Stilfull heminredning!

Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-


