
I veckans nummer presen-
teras en spännande idé 
om en ny hamn i Nö-

dinge. Grefab, Göteborgs 
Fritidshamnar AB, där Ale 
kommun är en av fyra delä-
gare, är inkopplade och ut-
reder möjligheten att bygga 
en kombinerad hemma- och 
gästhamn. Göta Älv, Sveri-
ges störs-
ta älv, är 
omtalad 
och ett tu-
ristmål 
för många 
båtvänner. 
Faktum 
är att det blir ett ganska 
obekvämt möte om du 
utgår från Göteborg. Obe-
kvämt i den bemärkelsen att 
det nästan är omöjligt att 
stanna på vägen. Efter Lilla 
Bommen är Lilla Edet den 
första platsen som erbju-
der gästhamn. Därför är det 
helt logiskt och inte en dag 
för tidigt som ett rejält initi-
ativ till en gästhamn mellan 
Göteborg och Lilla Edet 
tas. Att Grefab finns med i 
projektet är en bra garan-
ti för kompetens såväl innan, 
under som efter färdigstäl-

landet.
En gästhamn i direkt 

anslutning till Ale Torg blir 
ett bra skyltfönster för kom-
munen ut mot Göta älv.

Det regnade också ner 
300 sköna tusenlappar över 
Ale gymnasium. Skolan fick 
en ansökan om projektmedel 
till yrkespraktik utomlands 

beviljad. 
Vilken 
suverän 
möjlighet 
för dagens 
gymna-
sieelever. 
Inte bara 

miljöombytet i sig utan 
främst mognadsprocessen 
som det innebär. I ett nafs 
blir du tvingad att klara dig 
själv, inte minst språkligt. 
Totalt 20 elever på två år 
kommer att få möjlighet att 
göra sin praktik utomlands.

I den konkurrensutsatta 
värld som Sveriges gym-
nasieskolor lever i blir ett 
besked som detta extra 
glädjande. Att kunna erbjuda 
elever ett extra intres-
sant internationellt utbyte 
bör höja attraktionsvärdet 
väsentligt.

EU-pengar har blivit en 
naturlig del av vardagen, så 
vanligt förekommande att 
de nästan inte utgör några 
sensationer. Efter besöket i 
Ale gymnasium träffade jag 
en annan nöjd projektledare. 
Beviljat belopp var 1,2 miljo-
ner kronor.

Självklart ska vi skriva om 
det också, men det får vänta 
till nästa vecka. Kanske har 
det anlänt ytterligare EU-
medel innan dess...

Vad hände med debatten 
om handeln? Jodå, den finns 
med även i detta nummer, 
men har jag förstått er läsare 
rätt så är ni redan ganska 
trötta på "tjötet". Någon 
ringde till och med och 
undrade var Svenstorp ligger 
(svar: i höjd med Älvängens 
Folkets Hus). Nu ska vi istäl-
let försöka fokusera på det 
som ligger närmare i tiden, 
nämligen den 
handelsfastig-
het som ska 
lösas in i norra 
Älvängen. Vad 
händer med 
dessa 
företag?
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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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Upplaga & läsare
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000 läsare. Storupplaga i Lilla Edet, sista 
veckan varje månad: 19 000 ex, 57 000 
läsare. 
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En ny båthamn öppnar 
fönstret mot Göta Älv

>> En gästhamn i direkt 
anslutning till Ale Torg blir ett 

bra skyltfönster för 
kommunen ut mot Göta älv. <<

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!

Specialerbjudande!Specialerbjudande!
Gratis 

vårrullar!
vid avhämtning 

av kinamat.
Gäller t o m 30/6

• 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

Tis 27 maj
kl 19.00

Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

PROBLEM MED DROGER?
12-stegsmöte

Vi träffas på måndagar kl 19 på 
Sätergården(i källaren) i Lilla Edet.

Vägen till frihet

Tala med Ulla
Fr.o.m. 1 juli har jag min 
mottagning i Göteborg.

Packhusplatsen 2, 
Andrum Praktik

Dipl. psykosyntesterapeut
Tidsbest: 070-425 84 82
ulla.andren@pedagogiskresurs.se

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

FOTBOLLSGOLFFOTBOLLSGOLF

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

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Älvängens
TapetserarverkstadTapetserarverkstad

Utför: Stoppning,
Omklädsel av möbler, bil,
båt och husvagn m.m.

Lena Wallberg, Skår ÖvreLena Wallberg, Skår Övre

Fria transporter

tel. 0303-33 83 40. Biltel. 070-773 10 94

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

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


