
Veckan som har gått markerar jag 
nog som en av de mest spännande i 
yrkeslivet. Vårt beslut att väcka liv i 

gammal idé som fått ligga i träda några år 
– näringslivsbilagan Fokus Företag – visade 
sig vara ett lyckokast. Ute i näringslivet 
fanns det så mycket spännande att upptäcka 
att våra 24 sidor nästan inte räckte till. 
Hade vi haft några dagar till på oss hade 
vi lätt fyllt bilagan med det dubbla. Gö-
teborgsregionen är het – stekhet just nu. 
Högkonjunktur känns nästan som ett otill-
räckligt ord. Det stadiet är passerat. Alla 
pratar om utbyggnad, ny-
anställningar och expansi-
on. Det är bara tiden som 
hindrar dem. Alla hinner 
inte växa för i kommuner 
som Ale och Lilla Edet 
är ofta företagarna själva 
väldigt delaktiga i sina 
verksamheter. Det gör 
det extra svårt att flytta 
fram positionerna.

Oktober är också tiden för höstens orts-
utvecklingsmöten. I veckan som gick ar-
rangerades tre av dem, Bohus, Alafors och 
Surte. Det på förhand hetaste mötet spådde 
vi skulle bli i Surte, där ortsborna retat upp 
sig på förslaget att eventuellt flytta bibliote-
ket till Glasbruksmuseet för att sänka för-
valtningen hyreskostnader. Det var natur-
ligtvis självklart att denna fråga skulle upp på 
bordet, det behövde man inte vara Einstein 
för att räkna ut. Därför var det chockerande 
att mötesledningen inte sett till att rusta sig 
för dessa frågor. Syftet med ortsutvecklings-
mötena är att ge svar på de lokala frågorna – 
det som berör ortsborna. Svaret som ordfö-
rande, Stina-Kajsa Melin (s), kunde ge var 
att hon inte hade något svar att ge. Hon sade 
sig inte veta mer än någon annan.

Märkligt anser jag. På annan plats i tid-
ningen kan Surteborna läsa att förvaltning-
en har tagit fram ett förslag som man anser 
är  väldigt bra. Det kommer att presente-
ras på onsdag för de berörda föreningarna. 

Kampen om att rädda Surte bibliotek kvar i 
centrum är förgäves. Förvaltningens argu-
ment är tunga och handlar om att istället för 
att lägga pengar på höga hyror kan ortsbor-
na erbjudas verksamhet. Om medborgarna 
får välja mellan bibliotek eller inget biblio-
tek alls, så är svaret ganska givet.

Den här diskussionen tycker jag nog att 
ortsutvecklingsmötet kunde ha vikt tjugo mi-
nuter åt. Att bara vifta bort den var att non-
chalera Surteborna. Ledningen för ortsut-
vecklingsmötet får läsa på "stadgarna" lite 
bättre. Någon från förvaltningsledningen 

borde ha varit inbjuden 
för att möta ortsbornas 
mest angelägna fråga.

I en insändare från Bib-
liotekets vänner ondgör 
man sig över det faktum 
att biblioteket i Surte 
centrum offras med an-
ledning av Ale gymnasi-
ums ekonomiska bekym-
mer. Det är ett resone-

mang som jag har respekt för, men samti-
digt måste man konstatera att biblioteken 
och Ale gymnasium tillhör samma förvalt-
ning. När förvaltningen inte får ihop bud-
geten drabbas allt och alla. För att ändra på 
det måste frågan lyftas till högre ort. Förvalt-
ningsledningen har i detta läge bara att följa 
givna instruktioner från kommunfullmäkti-
ge och en av de mest tydliga direktiven säger: 
Håll budgeten!

Ps. Jag är faktiskt riktigt 
stolt över det här numret. 
Jag tror det kan ge många 
råg i ryggen.
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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!

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

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00

>> Att bara vifta bort den 
var att nonchalera Sur-
teborna. Ledningen för 

ortsutvecklingsmötet får 
läsa på "stadgarna" lite 

bättre. <<

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

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

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

Nu har du som går 
i skolår 8 och åk 2 

på gymnasiet* möjlighet att 

Fyll i ungdomsenkäten ”LUPPEN”
(Start 22 okt–23 nov)

* Du som går på annan ort får den hemskickad.

PÅVERKA!

Få det lite mysigt i höstmörkret!
10000-tals meter gardintyger fr20kr/m
Vackra höstnyheter, Stilfull heminredning

Kuddar, tavlor, krukor, ljus m.m.
Färdigsydda gardiner, Gardinstänger

Nya fina kläder för hela familjen
Välkommen in till oss!

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

SKYNDA HIT!

VÄSTKUSTKÖK I ALE

Ring Mats 070-410 92 00
 0303-74 23 00

Vi har en liten utställning hos Platt Johan i Älvängen
www.vastkustkok.com

Nya köksluckor och 
bänkskivor i höst?

20.00

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

BED & BREAKFAST BED & BREAKFAST 
POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

Boka bord!
26 oktober

Vis & allsångskväll med 
Daniel & Anette

Var ute i tid! Boka ditt julbord NU

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:-FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
MOT NARKOTIKA

Knarket finns överallt och allas
ungar riskerar att fastna!

Det är onödigt!

Vi slåss
MOT DROGER och FÖR LIVET

Stöd FMN-Göteborg
Föräldraföreningen Mot Narkotika

Postgiro 484 73 33-1
Jourtelefon 031-12 89 01


