
Det känns som om lo-
kaltidningens ar-
tiklar om handelns 

utveckling i Ale snart har 
väckt alla, inklusive de döda. 
Många har riktat skarp kritik 
till vårt engagemang, men 
det finns också de som har 
applåderat. Att vi ifrågasät-
ter en ut-
redning 
är egentli-
gen bara en 
demokra-
tisk hand-
ling. Om vi 
i massme-
dia anser 
att något 
känns tvivelaktigt ska vi 
ställa frågor och det är det 
som vi har gjort. Handels-
området i Stora Viken be-
skrivs som 5000 kvm stort is-
tället för 30 000 kvm som 
byggrätten i de offentli-
ga handlingarna gör gällan-
de. Normalt sett finns det en 
opposition som ifrågasätter 
i princip alla handlingar i en 
kommun, men i Ale är man 
överens i det här ärendet och 
då blir kanske vår uppgift att 
granska ännu viktigare.

De senaste artiklarna har 
skapat debatt och i veckans 
tidning är jag stolt över att 
både handlare, politiker och 
intresseföreningar medver-
kar. Det är det som kallas 
demokrati.

Från tidningens sida har vi 
försökt belysa frågan utifrån 
de som har ansvar och makt 
att påverka. I veckans utgåva 
kan du läsa en intervju med 
Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman, som dessutom 

sitter med i kommunfull-
mäktige och är väl insatt i 
ämnet. Vi har också samtalat 
med kommundirektör Stig 
Fredriksson. Målet är att ge 
en bild av alla de åsikter som 
finns kring handelns utveck-
lingsmöjligheter.

Handelsman, Birger 
Nilsson, 
har vänt på 
rubriken 
för ledaren 
vecka 18 
och talar 
om att 
Svenstorp 
är köpcen-
trumet alla 

behöver och vill ha. Det är 
en intressant insändare som 
tar aspekter som jag själv 
aldrig har tänkt – det vill jag 
verkligen understryka. Sen 
håller jag inte med om allt, 
men det faktum att Älvängen 
är handikappovänligt är svårt 
att bortse från.

Oppositionsråd, Jan Skog 
(m), har också gett sig in i 
debatten. Vi är i denna fråga 
långtifrån överens, vilket 
framgår av våra inlägg. Skit 
samma, det är debatt och 
förhoppningsvis mynnar det 
ut i något positivt. Jan är 
inte rädd för att konkurrens 
ska medföra något negativt 
–tvärtom det utvecklar. I 
grunden är det så, men om 
det bara finns underlag för 
ett köpcentrum på en ort 
bör man väl lyssna till orts-
bornas åsikt om var detta 
ska placeras. Om ett helt 
samhälle vill utveckla det 
befintliga Älvängens köp-
centrum och det finns en 

strategi för detta, är det väl 
onödigt att samtidigt kasta 
in ett annat kort i leken? Det 
är än så länge bara politiker 
och kommunala tjänstemän 
som tror att det är möjligt att 
utveckla Älvängens befint-
liga köpcentrum samtidigt 
som ett nytt byggs en knapp 
kilometer norrut. Handelsa-
nalytiker, exploatörer och 
köpmän är alla överens om 
att det kommer att sluta i ett 
"blodbad". Om det är syftet 
så varsågod, om inte, fundera 
en gång till. Det handlar inte 
om att inte göra någonting, 
alternativet om Svenstorp 
inte förverkligas är att 
fortsätta utveckla den i sam-
hället hårt förankrade och 
omtyckta strukturstudien.

Vi gläds denna vecka 
också åt den stora satsning 
som Ale kommuns enskilt 
största arbetsgivare, Eka 
Chemicals, har genomfört. I 
Bohus finns numera företa-
gets forsknings- och utveck-
lingscentrum. Det betyder 
att anläggningens position 
har stärkts ytterligare. Vd, 
Jan Svärd, sa vid torsdagens 
pressmöte, att Bohus är 
en nyckelanläggning. Det 
tycker jag att hela Ale ska 
skåla för i helgen, ty där 
jobbar 550 personer varav en 
tredjedel är alebor.
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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
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Marknad:
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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. 
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Att ifrågasätta är att delta i 
demokratin – inget annat!

>> Det tycker jag att hela Ale 
ska skåla för i helgen, ty där 
jobbar 550 personer varav 
en tredjedel är alebor. <<

Angående Eka i Bohus

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!

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

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

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

ALE-SURTE
BANDYKLUBB

ÅRSMÖTE
Måndag 9 juni kl. 19.00 
i Paradisgården, Bohus.

Ärenden enl stadgarna.
Ev. motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast den 2 juni.
Årsmöteshandlingarna kommer 

att fi nnas tillgängliga på kansliet 
från den 2 juni.

Alla medlemmar välkomna!
Ale-Surte BK, Box 121, 

445 23 Bohus, Tel: 031-98 04 71 
E-post: kansli@surtebandy.com

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Onsdag 21 maj kl 19.00
i Skepplanda Bygdegård

Årsmöteshandlingar
utställs på Skepplanda 
Bibliotek senast 12 maj

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

www.vagforeningen.com

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

sammanträde
tisdagen den 27 maj klockan 
19.00 i Surte församlingshem

Surte 2008-05-12
 Uno Claesson
Ordförande

• HEMSERVICE
• 1 ÅRS SERVICEGARANTI
• FÖRSÄLJNING AV DATATILLBEHÖR
• FÖRSÄLJNING AV ANTENNER, 
 PARABOLER OCH DIGITALMOTTAGARE
• INSTALLATION AV ANTENNER 
 OCH PARABOLER
• FRITT KOSTNADSFÖRSLAG 
 I VERKSTADEN
• LEGITIMERAD TEKNIKER
• FRI LÅNE-TV

Reparation av 
TV – VIDEO – DVD – DIGITALMOT.

ÖPPET Mån-fre 08-18, Lör 10-13

AD TV 
SERVICE

Du hittar oss vid korsningen i Agnesberg
Agnesbergsv. 21

Tel. 031-330 30 92

FOTBOLLSGOLFFOTBOLLSGOLF

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

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Allbilsverkstad!

Däckverkstad!
Lånebil!
Däckhotell!

4-hjulsinställning


