
Den lilla lokaltidning-
en är liten på många 
sätt, i upplaga, i 

frekvens, i personal, i om-
sättning, i lönsamhet, i allt 
utom effekt – där är lokaltid-
ningen sanslöst överlägsen. 
Jag hade nästan glömt bort 
hur mycket vi berör, upprör 
och påver-
kar män-
niskor i 
vårt ut-
givnings-
område. 
När Bana-
Väg i Väst 
gjorde sin 
presenta-
tion under Alemässan berät-
tade Peter Sundbom, infor-
mationsansvarig, om deras 
olika medieval. De flesta ka-
naler hade en uppmärksam-
het på mellan 20-40%. Lo-
kaltidningen hade 80%. Det 
var en bra påminnelse för oss 
som jobbar på redaktionen 
om hur viktigt vårt arbete 
är. Nära på alla alebor tar till 
sig Alekuriren varje vecka 
och därför måste innehål-
let spegla kommunen utifrån 
ett brett perspektiv. Det för-
söker vi göra, men självklart 
kan inte alla vara nöjda varje 
vecka och  självklart kan inte 
alla hålla med mig när jag 
tycker något i min ledare. 
Förra veckan var en sällsynt 
vecka. Alla hade nämligen en 
åsikt om innehållet, framfö-
rallt i ledaren. Det mest fas-
cinerande var att få var över-
ens. Temat var handelns ut-
veckling i Ale. Åsikterna var 
många, men kan delas in i 
två läger; för och emot han-

delsområdet Svenstorp i 
Älvängen. Politiska repre-
sentanter är för och företa-
gare i såväl Älvängen som 
Nödinge är emot. Hur detta 
kommer att utveckla sig är 
svårt att sia om, men det 
kan också lösa sig på natur-
lig väg.

K r i t i k e n 
riktas mot 
att det pla-
neras för 
två snarlika 
h a n d e l s -
o m r å d e n 
i Stora 
Viken och i 
Svenstorp, 

samtidigt har Ale kommun 
presenterat en omtyckt 
strukturstudie för hur bland 
annat handeln kan utvecklas 
i Älvängens centrum. Efter-
som inte alla tror att allt går 
att genomföra – åtminstone 
inte samtidigt – ställs frågan 
om vad är det egentligen 
som händer? Vad har priori-
tet? I vilken ordning ska allt 
byggas?

Christer Larsson, etable-
rare på handelsföretaget 
MCN Donaldson, med upp-
drag att hitta intressenter till 
Svenstorp, tror på en logisk 
lösning. Han menar att byggs 
det ena handelsområdet före 
det andra kommer ett av dem 
aldrig att förverkligas. Det 
är säkert sant. Marknads-
krafterna kommer att avgöra 
handelns utveckling, men när 
den går att påverka varför gör 
vi inte det då? Om ingen tror 
på två sällanköpsområden 
varför inte bara släppa fram 

det som opinionen tror på? 
Etableringen av Klädkällaren 
i Stora Viken har inte kritise-
rats öppet av någon och verkar 
ha ett brett stöd även bland 
befintliga handlare i Ale. Eta-
bleringen av Svenstorp har 
stöd av kommunfullmäktige 
och av en handelsutredning 
som är baserad på magra san-
ningar.

Någonstans känns det ändå 
som om jag gör en höna av en 
fjäder. Spekulationer om han-
delns möjligheter görs bättre 
av professionella bedömare 
och dessa har inte visat sig än. 
Det är nämligen de som ska 
investera 500 Mkr i ett köp-
centrum som ska avgöra vad 
som är rätt eller fel. De lär 
inte fatta beslut om en halv 
miljard om något som inte 
känns genomtänkt. De lär 
inte heller fatta beslut om att 
investera alla dessa miljoner 
om de inte känner att de har 
all fakta på bordet.

Således alla som har blivit 
berörda och upprörda; vi kan 
lugna ner oss och sitta still i 
båten. Ingen har ännu angjort 
bryggan och innan det sker 
har mycket vatten runnit 
under broarna. De beslut som 
tas kommer att vara välgrun-
dade. Ale kommun ska skapa 
förutsättningar och alternativ 
för handel, det 
har man tveklöst 
lyckats med. Nu 
finns det till och 
med överflöd av 
idéer, återstår att 
se vilka 
som för-
verkligas.
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Besöksadress
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour: 0704-92 35 07

alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka. Sista 
veckan i varje månad ingår hela Lilla Edets 
kommun. Tidningen produceras av Kuriren 
i Väst AB.

Chefredaktör, ansvarig utgivare
Per-Anders Klöversjö

Redaktörer
Per-Anders Klöversjö, 
Jonas Andersson
Allan Larson.

Layout och grafisk produktion
Johan Andréasson, Per-Anders Klöver-
sjö, Bernt Sand, Björn Amneskog, Sofia 
Hagström.

Marknad:
Kent Hylander, 0704-38 52 58
Bernt Sand, 0303-33 37 33

Kontakt
Tel 0303 74 99 40, fax 0303 74 99 45
info@alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17 Manusstopp onsdagar kl 12

Upplaga & läsare
Alekuriren, normalvecka: 14 747 ex, 45 
000 läsare. Storupplaga i Lilla Edet, sista 
veckan varje månad: 19 000 ex, 57 000 
läsare. 

Tryck
V-TAB Aröd, Göteborg, 2008
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Hemsida www.alekuriren.se

E-post info@alekuriren.se

Distribution
SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Utebliven tidning?
Ring SDR, tel 0522-68 11 00
Allt återgivande av text, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.

© Upphovsrätt
Material framställt av Lokaltidningen är 
Lokaltidningens egendom och får inte 
utnyttjas utan Lokaltidningens skriftliga 
medgivande.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö

Ansvarig  utgivare
perra@alekuriren.se

Vi berör, upprör och påverkar
– det hade jag nästan glömt

>> De lär inte heller fatta 
beslut om att investera alla 
dessa miljoner om de inte 
känner att de har all fakta 

på bordet. <<

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

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

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!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Folkets Hus, Lilla Edet, onsdagen 
den 14 maj 2008, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Beslut om samråd avseende 
 översiktsplan, kulturarvsplan och 
 naturvårdsplan

- Justering av mål- och resursplan 
 2008

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 7 maj 
2008.

söker 

LOKALVÅRDARE

i Bohus

6-8 timmar/vecka vid 2-3 tillfällen.
Utföres mellan kl 07-16, valfritt.

Kontakt

John 0709-36 96 90

MAT- och SÄTTPOTATIS
King E, Hertha, Asterix, Gul mandel. 5 och 
25 kg förp. Lök, solrosfrö. Sv äpplen. Nykokt 
hjortron- lingon- blåbärssylt, 60-65% bärhalt. 
Sättpotatis fl era sorter. Säljes från lastbil.

Lördag 17/5
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P muséet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Sista turen för säsongen. 

0708-26 61 34

Däckverkstad!

NYÖPPNAT! PREMIÄR!

Smörgåsar, Baguetter, Sallader
Även lite bageri- kondisartiklar

På beställning: smörgåstårtor, landgångar, m.m.

Tel 0303-74 11 10
Lunnavägen 4, Alafors

Öppet: mån-fre 05.00 - 15.00

Presentkort till mor?

MMors dag-erbjudande!ors dag-erbjudande!
Moonlights erbjuder

1/2-kropps massage 250kr
vattenmarie erbjuder

1/2-kropp hot stone 250kr

Varmt välkomna till oss på
Göteborgsvägen 86 Älvängen

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

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

RÖDA KORSET
KAN HJÄLPA.
MED DIN HJÄLP.
Ring 020 - 213 213

Har du tinnitus?

www.hrf.se �� Hörselskadades Riksförbund

Någon att fråga, någon att tala med som vet hur det är...
Välkommen att få gratis råd och stöd, vardagar kl 19-22. 

Tinnitusjouren tel 0200-22 11 00


