
Alla lokaltidningar skil-
jer sig åt, de är ofta 
unika i sitt spridnings-

område, men också unika 
i jämförelse med kollegor-
na i landet. Ingen annons-
finansierad lokaltidning är 
den andra lik. I vissa fall skil-
jer det mycket i layout och 
grafisk utformning, men ofta 
är det också stora skillna-
der i det redaktionella inne-
hållet. Det är egentligen 
ganska förvånande eftersom 
det borde vara givet med 
lite reportage om skolan, de 
kommunala verksamheter-
na, nöje, politik och sport. 
Det är det 
också. Just 
dessa rub-
riker har de 
flesta tid-
ningsre-
daktioner tagit vara på. Dä-
remot är sättet man rappor-
terar på olika. Många tid-
ningar väljer att bara låta 
läsarna skicka in sina egna 
bilder och texter. Vi ser det 
som ett komplement, men 
inget vi vill bygga tidningen 
på. Där skiljer vi oss åt. Nu 
till saken. 

Alekuriren skiljer sig 
avsevärt från de flesta andra 
lokaltidningar på en punkt; 
den lokala debatten. Våra 
insändarsidor räcker snart 
inte till. Det är ett tecken på 

att uppmaningar från såväl 
denna tidning som politi-
ker i denna kommun att du 
ska delta i demokratin. Ale 
kommun brukar med all rätt 
tala sig varm för delaktighe-
ten. I Ale finns det flera forum 
för information och dialog. 
Ortsutvecklingsmöten på tio 
orter i kommunen lockar de 
som vill ha det fysiska mötet. 
Snart startar Medborgar-
panelen, som är ett verktyg 
för de alebor som vill tycka 
till via mejl. Det finns andra 
demokratiska forum i Ale och 
jag tror faktiskt att Alekuriren 
är ett av dem. Varför skulle 

annars så 
m å n g a 
alebor välja 
att tycka 
till just här? 
Det måste 

vara för att man känner att 
rösten blir hörd och att gran-
narna bekräftar att de har läst 
inlagan.

Det låter som självklart 
att ha insändare i en lokal-
tidning. Jag tror att alla i 
tidningensvärlden tycker 
det, men det är inte samma 
sak som att lyckas med det. 
Antalet artiklar från tid-
ningens redaktörer kan vi 
lätt styra. Det är svårare att 
veta och kräva att aleborna 
själva ska skriva. I vårt fall så 
vet vi det. Vi har länge haft 

flitiga politiker som gärna 
uttrycker sin åsikt i skrift och 
vi har på senare år också fått 
vanliga alebor att vilja delta. 
I andra kommuner finns inte 
alls denna kultur och alla 
tidningsredaktioner är inte 
heller särskilt pigga på att ta 
in insändare. De vet inte vad 
de går miste om.

Jag ville egentligen bara 
tacka för att ni är så många 
som gillar att tämligen regel-
bundet uttrycka er på våra 
insändarsidor. Det ger liv åt 
tidningen.

I veckans nummer beskri-
ver Miljö- och byggnämn-
dens vice ordförande, Jan A 
Pressfeldt (ad) och kom-
munstyrelsens ordförande 
Jarl Karlsson (s) sina olika 
perspektiv på antagandet av 
detaljplan 9, Älvängen.

För er som tycker den 
debatten verkar spännande 
påminner jag om kommun-
fullmäktiges sammanträde på 
måndag. Där lär den nämli-
gen fortsätta 
och fullmäk-
tige är fort-
farande det 
mäktigaste 
av alla lokala 
demokratiska 
forum.

Väl-
kom-
men! 
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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

Ett demokratiskt forum

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!

>> Fullmäktige är fortfarande 
det mäktigaste av alla demo-

kratiska forum. <<

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

ALE-SURTE
BANDYKLUBB

EXTRA
ÅRSMÖTE

Måndag 23 juni 
kl. 18.00 

i Paradisgården, Bohus.
Ärenden enl stadgarna.

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

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

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, Folkets 
Hus, Lilla Edet, onsdagen den 18 juni 
2008, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Verksamhetsuppföljning januari-april  
 2008, tertialrapport

- Riktlinjer för lokalisering av  
 vindkraftverk

- Antagande av resepolicy

- Upplåning av likvida medel

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 11 juni 2008.

Köp din maskin 
hos oss!

Gräsklippare, Motorsågar, Jordfräsar, m.m.

Reparation och service
Nu har vi även

Nyckelservice!
Ring 0303-74 86 11 eller besök oss 
på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

• 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

 50kr rab

MIDSOMMARDANS
lördag 21/6, 2000-2400

100:- inkl. fika. Ingvar & Co, Sågen, Anten. 
Före paus gammaldans, efter paus 2 gamla 

1 modern.

Föreningsaktuellt...

FOTBOLLSGOLFFOTBOLLSGOLF

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

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

KOLLANDA GRUS AB

I sommar har vi öppet
Vardagar 07 - 16 

För avhämtning: Ons 16 - 20, Lör 09 - 13

Semesterstängt
v 29,30.31 samt midsommarhelgen

Arne 0706-22 22 66
Göran 0706-22 22 08

www.kollandagrus.se

• Sorterad jord

• Lek och Hoppsand

• Singel och Makadam

• Mur och Putssand

• Trädgårdsgrus

Boka plats för 
sommaren!


