
Ale. En stark del av Göteborg. Den 
starka formuleringen användes och 
används fortfarande för att ge Ale en 

starkare identitet och  en tydligare plats på 
kartan. Många har ifrågasatt satsningen och 
menat att Ale inte ska sälja sin själ till Göte-
borg. Vi får inte bli ännu en förlorad stads-
del i utkanten. En förort till Sveriges nästs-
törsta stad har varit mardrömsscenariot för 
en del. Jag tvivlade nog många gånger sjäälv 
när jag läste den där formuleringen. Ale. En 
stark del av Göteborg. Kan vi, lilla vi, verk-
ligen vara något i jämförelse med dom stora 
– storstan. Vi har ju inte ens ett eget Lise-
berg, inte ens en karusell. Det är fakta som 
skulle ge vem som helst dåligt självförtroen-
de, men eftersom vi lever, bor och verkar i 
Ale (inte alla, men många) så vet vi vilka till-
gångar som gör Ale till mer än bara en stark 
del av Göteborg. I torsdagskväll kunde vi 
dessutom återigen knäppa Göteborgarna på 
näsan och konstatera att VM-guldet i inne-
bandy bärgades av sex Aletjejer. Låt vara att 
det var skol-VM-guldet...

I veckan lever kommunen upp igen. Den 
öppnar nästan samtliga dörrar, åtminsto-
ne i Kilanda där det arrangeras öppen gård 
och en marknad som lockar tusentals besö-
kare varje år. Kvällen innan är hälften av dem 
på Furulund och dansar fram till Gökottan. 
Innan dess ska vi ha klarat av Skepplandada-
gen (lördag 12/5) och Trädgårdens dag i Surte 
(lördag 12/5). Samtidigt startar golfklubbar-
na upp på allvar och övriga vårtraditioner som 
föreningslivet, ett av Sveriges rikaste, erbju-
der står också för dörren. Bläddrar ni snabbt 

igenom veckans tidning så får ni en bra över-
blick av vad som hände förra veckan och vad 
som komma skall.

När infrastrukturminister, Åsa Torstens-
son, är i Västsverige och inviger gigantis-
ka satsningar så är det till Ale hon åker. När 
vi mäter husprisernas ökningstal så är Ale 
en av toppkommunerna. Snart är sommaren 
här och till skillnad från svettiga Götebor-
gare kan vi tämligen enkelt kasta oss i en av 
badsjöarna, ja vi kan välja.
Fast nu kommer vi till det ofattbara. Det 
kommer bli ännu bättre. Håller tidplanen, 
vilket vi i och för sig är väldigt få som tror, 
kommer vi att kunna välja mellan att bada 
i sötvattensjöar eller om vi vill göra Göte-
borgarna sällskap i det salta havet. Resan till 
centralen kommer med pendeltåget att ta en 
dryg kvart.

Kan vi dessutom få till stånd ytterligare ett 
antal större företagsetableringar kommer 
fler människor att kunna arbeta och bo i 
Ale. Att slippa pendla är en värdefull frihet 
och en rikedom som fler borde få uppleva. 
Istället för att spilla iväg livets bästa timmar 
i en intetsägande bilkö kan det vara gott att 
sitta hemma på altanen med 
gott samvete.
I det läget, med stolen nedfälld, 
drycken på kylning, solglasög-
onen på är det lätt att konsta-
tera – Ale. En stark del av Gö-
teborg.
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Utebliven tidning?
Ring SDR, tel 0522-68 11 00
Allt återgivande av text, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Vi på Uspastorp har 
tagit över recepten på 

smörgåstårtorna
från Engelins!

RING:RING:
0303-74 51 260303-74 51 26

eellerller

00704-16 31 72704-16 31 72

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

sammanträde
Tisdagen den 22 maj kl 19.00 

i Surte församlingshem

Surte 2007-05-07
 Uno Claesson
Ordförande

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

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

Loppmarknad 
i Agnesberg

Bäcksinsv 3 vid kanalen
Varje lör-sön 10-15

Bordsbokning, 0704-981 823

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

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!

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:-

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

 Laga middag 
ikväll?

Låna en kokbok på biblioteket

Många har skrattat åt en 
stark del av Göteborg...


