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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Kommunfullmäktiges 
sammanträden kan 
vara väldigt spännan-

de att följa, men det kan lika 
gärna vara en plåga. En del 
ingredienser tycker jag man 
borde diskutera och even-
tuellt ifrågasätta. När full-
mäktiges ledamöter i god 
tid innan mötet har fått en 
kopia på en rapport, då behö-
ver inte verksamhetscheferna 
läsa upp den ordagrant under 
en halvtimme. Ledamöter-
na är läskunniga och är de in-
tresserade har de redan gått 
igenom materialet. Vad de 
däremot inte har haft möjlig-
het till är att få svar på even-
tuella frågor. Dessa måste det 
beredas mer plats för. Om le-
damöterna inte är intressera-
de av ämnet så lär de knap-
past bli det efter en halvtim-
mes upprapning av fakta från 
förra årets verksamhet som 
de ändå inte kan påverka.

Det är jättebra att fullmäk-
tiges ledamöter får en gedi-
gen kvalitetsredovisning från 
nämnderna, men den borde 
tidsbegränsas. Istället borde 
det avsättas tid för dagsaktu-
ella frågor. Rapportera om 
hur det ser ut i skolan just 
nu. Redogör för eventuella 
bekymmer och låt de folk-
valda tycka till när det fortfa-
rande finns chans att påverka. 
Det som redan har varit är 
inte ointressant, men det är 
likt förbaskat väldigt svårt att 
förändra historien.

Det var bara en stilla 

reflektion från veckans för 
övrigt mycket dramatiska 
fullmäktigesammanträde. Två 
viktiga frågor var uppe på 
dagordningen. Oppositionens 
motion om den norra trafik-
platsens placering, Grönnäs 
eller Alvhem, samt detaljplan 
9 rörande E45 förbi Älvängen 
centrum. Stor dramatik upp-
stod då vänsterblockets allie-
rade, miljöpartiet, plötsligt 
stod på oppositionens sida 
och därmed hade majorite-
ten i fullmäktige förändrats 
för en kort stund. Nu visade 
det sig att aledemokraternas 
Sven Rydén valde att avstå 
från att rösta i frågan och 
då blev röstresultatet 24-24. 
Vid lika antal röster väger 
ordförandens röst tyngst och 
räknas två gånger. Demo-
kratiskt eller ej, men sådana 
är reglerna. Trafikplatsens 
placering i Grönnäs fick på så 
vis gehör i fullmäktige med 
minsta möjliga marginal.

Å andra sidan hade kom-
munstyrelsen redan skickat 
in sitt yttrande där Grönnä-
salternativet förespråkas till 
Vägverket. Så frågan är vad 
omröstningen i fullmäktige 
egentligen betydde?

Vid hemgång i fredagsef-
termiddag satte vi punkt för 
tidningens tråkigaste dag. Vår 
trogne medarbetare, Bernt 
Sand, gjorde sin sista arbets-
dag. Nu väntar pension, inte 
en dag för tidigt då Bernt 
redan passerat 68.

Vår eminente säljare och 

grafiker har varit med från 
början på redaktionen. Han 
har tveklöst varit en av de 
största enskilda bidrags-
givarna till Alekurirens 
utveckling. Bernt har gedigna 
erfarenheter i marknadsfö-
ring. Han inspirerar kunder, 
får dem att tänka strategiskt 
och att utveckla sina verksam-
heter. Bernts engagemang 
i kunderna har varit en av 
framgångsfaktorerna bakom 
våra lojala kunder. Många har 
bytt attityd till reklam som 
tidigare kändes jobbigt, dyrt 
och tråkigt. Annonsering har 
istället blivit roligt. Bernt har 
generöst bjudit på mängder 
av kreativa idéer. När det 
gäller kommersiella annonser 
finns det ingen som är lika 
träffsäker som Bernt. När det 
gäller försäljning likaså. Han 
kan till och med utlova strå-
lande sol i tider med ösregn 
och storm. Denna pensionens 
dag må vara en lättnad för 
Bernt, men det är tveklöst 
min tråkigaste dag sedan tid-
ningen såg dagens ljus.

En tråkig dag

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

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

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckericentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Åsa Wall
Frilans
0735-39 68 13
asa.wall@posthem.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Tomt säljes

Tel. 0705-31 78 10

i Torp, Älvängen. 

»Högt belägen
»Soligt läge
»1900 kvm. 

470 000 utgångsbud.

HEMBYGDSDAGEN
på Backa säteri

STORT TACK
Till alla som bidrog till en lyckad Hem-
bygdsdag, däribland våra sponsorer. Ej 

uttagna vinster, rödprickig lott serie O nr 
37, 85, 90, 10. Kontakt tel 0303-22 92 88.

Nödinge Sockens HBF

Vi startar bridgesäsongen 
den 16 sept och ses som vanligt 
på Gläntevi i Alvhem kl 18.30.

Nya och gamla spelare 
hälsas välkomna.

BRIDGEVÄNNER

TJÄNA PENGAR!
KLASSER/FÖRENINGAR
TJÄNA 4.000-15.000:–

Sälj våra mycket
lättsålda produkter

För broschyr ring: 033-12 42 50
www.sockgrossisten.se

Pengar till föreningslivet
Vaknafondens styrelse sammanträder i slutet av september, då beandlas samtliga 
inkomna bidragsansökningar.  Föreningar och organisationer kan söka medel till 

utåtriktade verksamheter för barn och ungdomar. 
Nya aktiviteter och målgrupper särbehandlas. 

Flickverksamhet prioriteras särskilt.
Sista ansökningsdag måndag 22 september 2008.

Skicka in din ansökan till: 
Stödföreningen Vaken co/Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

Ansökningshandlingar 
finner du på www.ale.se/
vakna under rubriken Stöd-
föreningen Vaken.

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

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Erbj. Bada & ät 300:-/pers.
(Minst 8 pers.)

Engelins tårtor • Catering
Engelins tårtor • Catering

FOTBOLLSGOLFFOTBOLLSGOLF
& FEMKAMP& FEMKAMP


