
Förra veckan skrev jag om att en skolas 
bästa ambassadörer är dess egna 
elever. Nu har jag hittat fler ambas-

sadörer. Mäklarna tror jag – rätt använ-
da – kan vara en kommuns främsta ambas-
sadörer. I torsdags etablerade sig mäklar-
kedjan M2 på Ale Torg. Det var en fröjd för 
en sann alebo att höra alla lovord om kom-
munen, men det bästa av allt är att det som 
sades var sant – alltihop. Ale kommun är en 
framtidskommun. Vi kommer att få pendel-
tåg. Det kommer att byggas en motorväg, 
vilket krymper avstånden till Trollhättan i 
norr och Göteborg i söder. Vi kommer att 
fortsätta växa kraftigt med flera stora attrak-
tiva bostadsområden. Med en utbyggd infra-
struktur ska också älvstranden bli mer till-
gänglig. Jag vet att allt detta låter som ljuv 
musik hos de allra flesta och därför är det 
svårt att ta till sig. Man skulle kunna tro att 
det är en drömvision som till exempel en 
skicklig mäklare har skrivit, men så är det 
inte. Det finns beslut som är fattade och nu 
på väg att genomföras. Så lovsången över 
Ale och att det – i detta fall för M2:s del – är 
en kommun värd att etablera i är det inget 
snack om. Det kommer att hända mycket 
och det kommer att hända här och nu.

Där någonstans tar sången slut. För 
det finns också en baksida av myntet. Det 
kommer att bli en påfrestande tid när Göta 
älvdalen vänder blad och går in i en ny 
epok. Det är nämligen inte bara att vända 
blad. Det är inte lika lätt som att läsa, inte i 
närheten av så lätt som det är att planera en 

utbyggnad. Det som nu ska ske är det svå-
raste på resan. Genomförandet. Det är nu 
allt och alla sätts på prov. Priset för en ut-
byggd E45 och ett dubbelspår är nämligen x 
antal år i köer. I veckan kunde vi se vad den 
lilla trafikomläggningen i Nödinge orsaka-
de. Så kommer vardagen att se ut för väldigt 
många pendlare och för att klara det måste 
vi kanske sjunga lovsången och visionen om 
Ale 2020 med jämna mellanrum. Vill du 
läsa mer om framtidens Ale kan du gå in på 
kommunens hemsida. Där hittar du samtli-
ga verser och även en del refränger om det 
sköna gröna Ale. Jag tror att särskilt våra 
bilpendlare gör klokt i att skriva ut visionen 
och lägga den i handsfacket. När kön känns 
oändlig och hemresan nästan omöjlig att ut-
härda, då öppnar du handsfacket och blädd-
rar lite i Ale vision 2020. Just då kanske ka-
pitlet om pendeltåg kan kännas stimuleran-
de.

Det var bara ett tips och inget för att spä 
på eländet som snart är vardagsmat för tra-
fikanter på E45 genom Ale. Men som sagt 
den som väntar på något gott...
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Skriv ut visionen och 
lägg den i handsfacket

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!

LINGON - POTATIS
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela 
lådor. Nykokt hjortron- blåbärs- drottning-
hallon- tranbärs- och lingonsylt (60-65% 
bärhalt). Endast svenska bär. Allt i mån av 
tillgång. Säljes från lastbil. 

Lördag 22/9 
Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid 
vägkrogen 14, Lödöse P muséet 14.30, Lilla 
Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 4 veckor. 

0708-26 61 34 (ingen förbeställning)

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

~~ BED & BREAKFBED & BREAKFASTAST ~~
~~ POOLPOOL ~~

~~ BADTUNNABADTUNNA ~~
~~ BASTUBASTU ~~

Vi säljerVi säljer

EEngelinsngelins tårtortårtor

Nyinkomna kläder fär hela familjen!
Heminredning!

Mängder av gardintyger 20:-/m

Linne 60-70:-/m, Fina möbeltyger 50:-/m

Gardinstänger & tillbehör
Färdigsydda gardiner, Paneler 20:-/m

Kvalitè till rätt pris! Välkomna!
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

LAGERFÖRSÄLJNING JUST NU

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

Bättre Bil
Nödingevägen 2, 449 31 Nödinge
tel 0303-960 96 • www.battrebil.se

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

FOLKDANSLAGET 

KONGAHÄLLA
  KUNGÄLV

Anordnar kurs 
i folklig dans
med start 1 okt 
kl 19.30-21.30
i Ytterby Folkets Hus

Förkunskap:
Gammeldans

Medtag egen fi ka
Kostnad 30 kr/gång

För mer information ring Elving 
Haraldsson på tel. nr. 0303-932 15

Välkomna

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:-

Välkomna på invigningskalas
sön 16 september kl 11.00

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


