
Jag läste förra årets ledare från exakt 
denna tidpunkt och upptäckte att det 
inte har hänt särskilt mycket. Rubriken 

var nämligen: "Nu avgörs Alvhems öde". I 
måndags när kommunfullmäktige samman-
trädde möttes ledamöterna av ett 30-tal 
Alvhemsbor som fortfarande inte har gett 
upp hoppet om en positiv förändring. Än 
är nämligen inte ödet verklighet. Även om 
mycket tyder på att det önskade trafikmo-
tet inte hamnar där, utan placeras i Grön-
näs, så har Vägverket trots allt tagit initi-
ativ till en utredning som ska visa de eko-
nomiska villkoren. Enligt tidigare beräk-
ning ska en trafikplats i 
Alvhem kosta 6 miljoner 
kronor mer än i Grönnäs. 
I måndags lämnade dess-
utom Jan Skog (m) in en 
motion om en begäran 
att Ale kommun ska ställa 
sig positiv till ett mot i 
Alvhem. Frågan är med 
andra ord långt ifrån fär-
digbehandlad. För samhällsutvecklingens 
skull så hoppas jag att nästa år vid denna 
tidpunkt slippa skriva om var trafikmotet i 
norr ska hamna...

Detta är vårens sista nummer, därmed 
vårens sista ledare. Det har som vanligt gått 
i en sällan skådad takt. Oavsett vad ni säger 
så tycker jag att klockan har blivit rappare i 
år. Timmarna är inte längre lika långa, de 
är korta, otäckt korta. Fenomenet har både 
fördelar och nackdelar. Det har gått rysligt 
fort från jul till semestern, det tackar jag för. 
Fast problemet är att jag inte vet hur klock-
an ska bromsas in när väl semestern är här. 
Det gäller med andra ord att ta vara på tiden. 
Jag ska göra något väldigt spännande och an-
norlunda. Jag ska sommarjobba.

I mitten på juli åker jag över till mina 
vänner i Taiwan. Ett par jag känner sedan 
länge har startat en friskola. Taiwanesiska 
barn undervisas i engelska. Sommarlov ex-
isterar inte så en förutsättning för att åka över 
och hälsa på är att man kan tänka sig att delta 
i skolan. Inte för att engelskan är mitt bästa 

redskap, men i förhållande till min taiwane-
siska så är den bländande. Det blir tre läro-
rika veckor i hettans land och jag tror varje 
dag blir ett minne för livet.

Det är bra tips; uppleva och genomfö-
ra saker som är lite annorlunda. Det gör 
att hösten kommer att gå ännu snabbare än 
våren, vilket betyder att sommaren snart är 
tillbaka.

I veckan fick jag följa med kristdemokra-
terna till utdelningen av årets Vitsippspris 
(en utmärkelse till personer/organisationer 
som utfört en stor osjälvisk insats). Nor-

malt är vi skeptiska till att 
lämna Ale kommun. Vi är ju 
en lokaltidning. I måndags 
gjorde jag ett undantag och 
det kändes helt rätt. Mi-
chael Svensson, dramalära-
re i Ale gymnasium, och en 
mångsysslare i Ale kommun 
om man ser tillbaka i tiden. 
Vad har inte Michael gjort 

med ungdomar? Allt från arbetet på fritids-
gårdar till stora, tekniskt avancerade och gri-
pande teaterföreställningar. Jag har i prin-
cip alltid sett honom som regissören Micha-
el Svensson, därför var det kul att upptäcka 
alla andra sidor när det väl blev en pratstund 
om det privata livet.
Mest tagen blir jag ändå av det faktum att han 
efter att ha jobbat 30 år med ungdomar inte 
ser någon skillnad. Det är inte som många 
tror, en stor skillnad på dagens ungdomar 
och de som gick på gården för 20 år sedan.
Enligt Michael så handlar det mer om att 
de är i större behov av att få tala. Att vuxna 
inte har tid, vilket skapar en mental oro. Han 
säger också att många ungdo-
mar idag är oroliga för att sina 
föräldrar ska bränna ut sig. Så 
när tiden nu finns i sommar – 
unna dig att prata med ungdo-
mar. De är inte så farliga och 
de behöver det. Säger Micha-
el Svensson det, så är 
det så. Det skriver jag 
under på.
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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.

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

Tala med ungdomar i 
sommar – de behöver det

>> Så när tiden nu finns 
i sommar – unna dig att 
prata med ungdomar. De är 
inte så farliga och de behö-
ver det. <<

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!

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

Mäklarfi rman Timmerfors AB
Dumpergatan 2, Kungälv • Tel 0303-230804

Till salu
Risveden/Skepplanda
Skogsskifte om ca 14 ha. Förd prod. 
skog. ca 10 ha, imp ca 4 ha. 
Virkesinnehav ca 1700 m3sk, varav 
ca 990 m3sk S1, resterande del är 
ungskog med röjningsbehov. Viltrika 
marker med älg,dov-,kronvilt och 
vildsvin. 
Pris 680.000 kr eller högstbjudande.

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

GRILLDAGS!SSS!!
Förse dig med kol för hela säsongen.Förse dig med kol för hela säsongen. 

VVi säljer kol direkt från kolminan,i säljer kol direkt från kolminan, 
söndag 24 juni kl 14.00-18.00.söndag 24 juni kl 14.00-18.00.

Milan finner ni vid BöljesjövägenMilan fi nner ni vid Böljesjövägen 
mellan Kilanda och Ryd. Skyltat.mellan Kilanda och Ryd. Skyltat.

Välkomna!Välkomna! Torps KolareTorps Kolare

Fotbolls-Fotbolls-
golfengolfen
hhar öppnatar öppnat 
för säsongen!för säsongen!

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Skepplanda Hemvärns- 
och kulturförening

Militärhistoriska muséet
öppet tisdagar 19-21 eller 
efter överenskommelse på

0303-33 81 54 eller 33 88 31
Vadbacka övre300
SKEPPLANDA

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

Ett STORT TACK till alla 
som sponsrade oss på Nationaldagen!

Alekuriren, Kafferast med Folkdanslaget, familjen Johan Dahlbäck 
samt nedanstående som skänkte vinster till våra lotterier

Älvängen: Manufakturen,Willys Hemma, Colorama, Älvängens Cykel, 
Älvfoto, Älvblomman, Statoil, Team Sportia, Ale Radio & TV, 

ICA Supermarket, Ales Hälsobod, Allans Bokhandel, Ljuva Hem, 
SE Järn. Alafors: KB Rör. Nödinge: ICA Kvantum, Nols Färg, 

Kicks, Svenheimers konditori, Drömhuset, Frukt & Grönsakshuset, 
Blomsterriket, Sportringen.

Tack även alla besökare som bidrog till en fin och 
trevlig inramning i det fagra Prästalund.

ALE SLÖJDARE
Försäljning & Utställning

Förlängda öppetdagar

Fram till 15 juli
Öppet alla dagar 11-18
Magasinet
Alfhems Kungsgård
(Ale Golfklubb Alvhem)

Succé!

Är du Elvis?

www.elvisparken.sewww.elvisparken.se

Vi vill ha namn, adress, telefonnummer. Dessutom villVi vill ha namn, adress, telefonnummer. Dessutom vill 
vi veta vilken Elvis-låt du tänkt framföra.vi veta vilken Elvis-låt du tänkt framföra. 
Tävlingen vänder sig till barn upp till 12 år.Tävlingen vänder sig till barn upp till 12 år.

Ett samarrangemang mellanEtt samarrangemang mellan 
Teatervinden, Elvis Forever Ale, Ahafors IFTeatervinden, Elvis Forever Ale, Ahafors IF

Småstjärnor i Furulundsparken lördag 18/8 kl 13.00
Anmäl dig nu! E-post: perra@alekuriren.se 
eller på telefon 0704-92 35 07.


