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Alekuriren AB ger sedan 1996 ut lokaltidning i Ale och Lilla Edet kommun. På senare 
år har verksamheten expanderat kraftigt främst med reklambyråuppdrag. I företaget 

arbetar idag åtta heltidsanställda.

söker nu en

Grafiker
Med redaktionell och kommersiell känsla

Arbetsuppgifterna varierar från enklare annonsproduktion 
till mer avancerade trycksaker. Du kan också få uppdrag 

inom tidningsredigering. Oftast förverkligar vi 
kunders önskemål från idé till färdig produkt. 

Vi utvecklar just nu även alternativa digitala medier, där 
alekuriren.se står i fokus. Hos oss arbetar du självständigt, 
men är samtidigt en viktig kugge i ett lag som varje vecka 

ska lämna en tidning till tryck.

Vi tror att du är en positiv och innovativ person som ser 
deadlines som en utmaning. Yrkesmässiga färdigheter 

inom indesign, illustrator och photoshop är en 
förutsättning för jobbet som sker i Mac-miljö. 

För övrigt lägger vi störst vikt vid personlig lämplighet.

Skriftlig ansökan till: Alekuriren AB, Göteborgsvägen 94, 
446 33, Älvängen.

Vi vill ha din ansökan senast 15 februari.

Mer uppgifter om tjänsten lämnas av
Per-Anders Klöversjö, chefredaktör, 0704-92 35 07 

Kent Hylander, vd, 0704-38 52 58

Socialdemokraterna i 
Ale vill skapa ett lång-
siktigt hållbart byggan-

de i Ale, det innebär att vi 
måste se till att våra kommu-
ninvånare får både god ser-
vice och trivsamma miljöer 
att leva och verka i. Vårt Ale 
är ett Ale med god arkitek-
tur med trivsamma utemiljö-
er som inbjuder till samvaro 
utanför den egna bostaden. 
Det offentliga rummet är 
lika viktigt som den egna bo-
staden i en lyckad samhälls-
byggnad. 

Om vi skall uppnå detta 
krävs det en bra samhällspla-
nering och en tydlig vilja att 
nå dit. Det är viktigt att till-
växten är planerad och att vi 
har tydlig strategi för att nå 
dit. Vi tror att en tillväxt på 
2 % är en tillväxt som går att 
hantera utan tråkiga tillväxt-
problem för Aleborna.

Ale kommun håller på att 
ta fram ett bostadsförsörj-
ningsprogram som är tänkt 
som ett av verktygen som 
skall leda till det goda sam-
hällsbyggandet. Det är också 
viktigt att kommuninvånar-
na får ta en aktiv del i pla-
neringen av det offentli-
ga rummet och den framtida 
tillväxten.

Jan Skog påstår i en in-

sändare att ”Socialdemo-
kraterna oförmåga att leda 
kommunen” leder till att vi 
missar högkonjunkturen och 
därmed skulle missa tillväxt 
i Ale kommun. Sanning-
en är en helt annan vi har 
haft en tillväxt över 2 % och 
kommer att ha detta även 
under 2008.

Vad är då problemet? Jo 
Jan Skog gillar inte kommu-
nal planering, Jan Skog vill 
ha marknadskrafter. Med 
hjälp av privata aktörer skall 
Jan Skog bygga det framti-
da samhället. Ett samhälls-
byggande som styrs av bola-
gens årsredovisning och inte 
av kommuninvånarnas vilja. 
Det synsättet gynnar bara 
exploatörerna och en och 
annan mäklare.

De hus vi bygger i dag 
kommer att stå i kanske 100 
år, den åkermark vi tar i an-
språk är för evigt förlorad 
som jordbruksmark, det of-
fentliga rummet skall vi till-
sammans leva och glädjas i. 
Låt oss tänka efter innan vi 
bestämmer vilket samhälle vi 
skall lämna över till barn och 
barnbarn.

Rolf Gustavsson
Ordförande Miljö-

 och Byggnadsnämnden

Svar på Jan Skogs insändare v 3

Det krävs planering 
för att växa

År 2007 kan Alebor-
na se tillbaka på som 
ett gott och utveck-

lande år och året då en ”ny 
epok startar” – byggstar-
ten av projektet Bana Väg i 
Väst. I Ale kommun har en 
ny och tydlig strategisk plan 
(verksamhetsplan) utarbe-
tats av majoriteten i kom-
munfullmäktige under de-
visen Det goda livet i Ale är 
nära, nytänkande och natur-
ligt. Oppositionen erbjöds 
att vara med i detta arbete, 
men tackade nej – jag förstår 
att Jan Skog nu ondgör sig 
åt våra goda idéer för framti-
den, surt sa räven om rönn-
bären.  

2008 års verksamhe-
ter fanns intressant beskri-
vet på särskild inlaga i Ale-
Kuriren (budget 08). Varje 
dag kan vi Alebor se att väg- 
och järnvägsprojektet fort-
skrider till nytta för oss alla. 
Kommunen går in och stöd-
jer det med att betala del av 
vägmotet vid Stora Viken i 
Bohus och del av lokalvägen 

från Älvängen centrum till 
Skepplanda avfarten.  
Jag har besvarat en inter-
pellation i ämnet vägmot i 
Grönnas/Alvhem i juni från 
Jan Skog, att han också mo-
tionerar med samma fråge-
ställning på det mötet som 
svaret gavs visar ju på lite 
förstå-else. Vägverket har 
vid flera tillfällen meddelat 
att ett vägmot i Alvhem blir 
dyrare än i Grönnäs (12Mkr 
senast) och dessa pengar har 
inte projektet! 
I augusti -07 yttrade sig Ale 
över den kompletterande an-
sökan som Vägverket lämna-
de in till miljödepartemen-
tet för godkännande av väg-
projektet, enhälligt! Än idag 
finns inget godkännande, 
men enligt svar till riksdags-
ledamoten Christina Oskars-
son (s) är det på gång säger 
infrastruktur-ministern. 

2007 års ekonomiska utfall 
för Ale visar på ett plusre-
sultat på cirka 25 Mkr, men 
egentligen ett mycket litet 
plus, då resultatet ska mins-

kas med budgeterad avsätt-
ning för pensionsåtagande. 
Närmare än att få ett plus på 
2 Mkr än att träffa budge-
ten exakt är knappast möj-
ligt, med en omsattning på 
1,2 miljarder kronor. 
Förtroendevalda och fram-
förallt personalen har verk-
samhetsmässigt och ekono-
miskt gjort ett mycket gott 
jobb – tillsammans fortsät-
ter vi att skapa det goda livet 
i Ale!

Att bostadsfrågorna är 
viktiga i Ale framgår av den 
strategiska planen och för 
att verkligen lyssna på alla 
nämnder, så remitterades 
förslaget till dessa och AB 
Alebyggen. Svaren som in-
kommit från dessa är enhäl-
liga dvs inga avvikande syn-
punkter från oppositionen. 
Partierna arbetar på olika 
sätt med frågor och (s) och 
(mp) har haft grupper som 
specifikt arbetat med fråge-
ställ-ningen och oombed-
da skickat in sina synpunk-
ter. Politik är att vilja .... sa 

Olof Palme. 
Nu bearbetas inkomna syn-
punkter och under april 
månad blir det beslut i 
frågan, dvs  var, när, hur och 
varför ska vi bygga just där, 
för att svara upp mot målen 
med god kollektivtrafik, 
goda bostadsområden med 
modern teknik bl a passivhus 
och ett effektivt användande 
av tekniska infrastruktur. 

Hur bostadsföretagen 
ser på möjligheten att ut-
veckla det framtida Ale blir 
en av ingredienserna på Ale-
mässan i april. Men innan 
dess så kommer del två av 
strukturstudien för Älvängen 
att presenteras.

Jarl Karlsson (s)
kommunalråd

Årsmöte 
Vänsterpartiet Ale

Plats: Nols Folkets hus
Datum: 10/2 kl 14:00

Gästtalare: Rossana Dinamarca

Välkomna!

Det gäller trafiken på 
Alkalievägen och 
Klorvägen. Efter 

mycket tjat och påtryck-
ningar om hastighetsbe-
gränsningar så har kom-
munen nu satt upp skyltar 
som visar att nu gäller 30 
kilometer i Bohus centra-
la delar. Men när man när-
mare tittar efter var de nya 
skyltarna står, så tror man 
nästan det är ett skämt. 
Det står en skylt vid den 
norra infarten till Bohus, 
en vid den södra infarten, 
en vid Källarliden och en 
långt upp i Sandliden. Alla 
gamla skyltar är borttagna.

Det borde i rimlighetens 
namn stå en skylt på varje 
sida av vägen och vara väl 
synliga för trafikanterna, 
vilket de i dag inte är. Det 
borde varit utannonserat 
i dagspressen och i lokal-
pressen, så att trafikanterna 
fått vetskap om detta, att 
nu gäller 30 km i timmen. 

Dessutom är det för få 
skyltar uppsatta och varför 
togs de gamla 30-skyltarna 
bort? Där 50-skyltarna satt, 
var det bara att sätta dit en 
30-skylt.

Det borde sitta 30-skyl-
tar på Klorvägen på båda 
sidor av gatan, så att tra-
fikanterna förstår att de 
borde sänka hastigheten ef-
tersom Riksbyggens stora 
parkeringsplats ligger där. 
Det är farligt att gå över 
gatan när det körs i höga 
hastigheter förbi parke-
ringen.

När det gäller Alkalie-
vägen måste det till flera 
skyltar än en vid infarten. 
De flesta jag har talat med 
har inte sett någon skylt. I 
andra samhällen är det be-
tydligt fler skyltar än här i 
Bohus. Jag hoppas att kom-
munen rättar till det här 
snarast.

En som bryr sig

Det var fredag på Ale 
torg och årets första 
lönedag. Folk köade 

framför bankomaten i regnet 
och blåsten. Faktumförsälja-
ren stod i skydd vid ingång-
en till ICA med sin bunt tid-
ningar under armen. 

Som nybliven prenume-

rant av tidningen log jag lite 
ursäktande mot honom när 
jag passerade hans utsträck-
te tidning. Jag mumlade låg-
mält - jag prenume rerar på 
den! Han nickade bekräf-
tande. 

En stund senare passerade 
jag honom med min färdigs-

hoppade kundvagn. Ett igen-
kännande ögonkast – ingen 
tidning sträcktes fram. Folk 
rusade ut och in ur affären 
utan att se åt hans håll. 

Jag gick till bilen, packade 
in mina varor, tog fram plån-
boken och gick tillbaks till 
Faktum försäljaren. Jag be-

hövde ingen tidning, men att 
avstå två tjugor för att ge en 
bostadslös lite medmänsk-
lig värme önskar jag att alla 
hade gjort. Förutom att 
Faktum är en läsvärd tidning 
så var det ju lönedag! 

Christina

Dåligt med 30-
skyltar i Bohus

Ale utvecklas positivt under devisen 
nära, nytänkande och naturligt

Medmänsklig värme

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

LEDIGA TJÄNSTER


