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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Ortsutvecklingens tid 
är nu och den är 
härlig. Inte för att 

nästan alla kvällar blir sena, 
utan för att den är så grymt 
ärlig. Folk sluter upp och 
lättar på trycket. Denna höst 
har vi upplevt att ortsborna 
verkligen tagit tillfället i akt 
att säga sitt hjärtats mening, 
vilket är syftet med mötet. 
Är det något som inte är till 
belåtenhet så fram med det, 
sedan tror jag i och för sig 
att det är listigt att någon 
gång berömma det som fak-
tiskt fungerar bra också. 
Kritiken har varit skarp i 
kommunens ytterkanter. 

I Surte, Bohus, Skepplanda 
och Hålanda har missnöjet 
varit påtagligt. Besparingar 
och nedskärningar inom 
biblioteksverksamheten 
är en gemensam nämnare 
för tre av orterna. I Bohus 
är man allmänt missnöjd 
med hur centrum sköts 
och ungdomars attityder. 
Varför gnälls det just i norr 
och söder? Egentligen är 
det ganska enkelt att dra 
åtminstone en slutsats, det 
är mer populärt när kom-
munen satsar än tvärtom. 
I Hålanda har man på kort 
tid stängt den kommunala 
förskolan och till årsskiftet 
slutar bokbussen att rulla. I 
Skepplanda försämras bib-
liotekets öppettider och det 
är också allmänt känt att det 
pågår en projektering av en 

ny simhall, men om den blir 
kvar i Skepplanda är varken 
bekräftat eller dementerat. 

Är det konstigt att orts-
borna både blir besvikna och 
upprörda? I Surte försäm-
ras enligt liggande förslag 
också biblioteksservicen, 
vilket är en verksamhet som 
urinvånarna länge stridit för 
att få behålla. En bohusbo 
berättade att hon flyttat till 
samhället i slutet av 70-talet, 
då var orten full av tillför-
sikt. Ett nybyggt centrum 
utvecklades och den offent-
liga servicen var mycket god. 
Idag vet du inte vad du kan 
möta i centrumhallen, en 
moped är inte helt ovanligt. 
Än så länge finns vårdcen-
tralen kvar, men det är också 
det sista av den offentliga 
servicen i huset. Det är inte 
svårt att förstå att de som 
har upplevt glansdagarna 
idag känner sig besvikna. 
Jag tycker protesterna och 
uppgivenheten är lätt att 
förstå, men det betyder inte 
att lösningen är nära. 
Kommunen har inte 
råd att hålla samma 
höga service i samt-
liga orter och därför 
har man valt att satsa 
på två centralor-
ter, Nödinge och 
Älvängen. Det upp-
lever jag att många 
både har förstått 
och accepterat, men 
kritiken blir skarp 

när övriga orter ruineras på 
all service. Bokbussen, som 
var en av landsbygdens sista 
kommunala glädjeämnen, 
försvinner nu också trots 
att den bara kostar 368 
000 kronor om året. Mätt i 
popularitet och kanske även 
i kronor så hade det nog 
varit billigare att behålla 
Bokbussen och öppettiderna 
i biblioteken än att få ta 
emot dessa hagelskurar med 
klagomål. Protesterna lär bli 
omfattande från bibliotekens 
alla vänner och hanteringen 
av dessa är kostsamma, inte 
minst mentalt.
Att det är positivt i Älväng-
en och Nödinge beror är 
ett bevis på att det är roliga-
re med satsningar än ned-
dragningar. Här pratas det 

bland anant om nya 
skolor och bostä-

der. Det kling-
ar självklart 
bättre än in-
dragen bok-

buss.

Svårlösta protester

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

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 Tryckcentralen 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
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PRO Ale Norra

Trivselträff
i Medborgarhuset, Ledet
Torsdag den 6 november 

kl. 17.00

• Underhållning av Livslust
• Provsmakning av mat

• Lotteri

Varmt välkomna!
Friskvårdskommittén

Ale Ulvstorps Ridklubb har 
Clearroundhoppning varje 
första söndag i månaden. 
Prova på att tävla 20 cm ( 
blåbärshoppning), samt upp 
till 1 meter.

Ring 0303-745144 eller 
0709-245144 för mer info.

Hjärtligt välkomna.

Öppet mån-fre 10-19, Lör10-16 Sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

TYGLADAN
Mängder av nya fi na hösttyger!

 • Stilfull heminredning
 • Ljus för mysiga höstkvällar!

 • 1000-tals meter tyg fr 20kr/m
• Färdigsydda gardiner

• Nya fi na höstkläder för hela familjen!
Välkomna!

– Vi har givit arbetsgruppen 
bestående av Thor Elias-
son, Andreas Pervik, Ann 
Åström och Stig-Harald 
Gustafsson mandat att 
arbeta vidare med förslaget 
att bli en del av det komman-
de resecentrumet i Älväng-
en.

När ska det finnas ett 
färdigt förslag?

– Gruppen ska först redo-
visa för Kyrkorådets arbets-
utskott den 18 november 
och sedan kommer frågan 
upp i Kyrkorådet den 3 de-
cember.

När vill Ale kommun ha 

besked?
– De är nöjda om de får 

svar från oss före jul.
Vad talar för att kyrkan 

flyttar in i resecentrum?
– Vi får tillgång till många 

parkeringsplatser, vilket ofta 
är en bristvara. I framtiden 
tror vi att kollektivtrafiken 
växer och då blir kyrkan väl-
digt lättillgänglig i ett rese-
centrum. Det kommer att 
vara en knutpunkt i sam-
hället.

Vad talar emot?
– Vi är rädda för att inte 

kunna skapa en oaskänsla för 
barnen samt att vi inte har 

någon aning om kostnads-
bilden.

Varför måste ni flytta?
– Den blå kyrkan är väl-

digt trångbodd, egentligen 
är det en tillfällig paviljong 
och arbetsmiljön är verkli-
gen inte bra.

Tidplanen måste tala för 
resecentrum?

– Ja, samarbetar vi med 
Västtrafik och Ale kommun 
kommer vi ha nya lokaler 
2012, annars kan det dröja 
till 2025 innan vi har löst 
problemet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Rose-Marie Fihn, kyrkorådets ordförande i Starrkärrs församling.

Vad händer med Blå kyrkan i Älvängen?

Hallå där...

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

sammanträde
tisdagen den 4 november 

kl 19.00 i Surte församlingshem

Surte 2008-10-17
 Uno Claesson
Ordförande

www.alekuriren.sewww.alekuriren.se

– Din lokala lokaltidning!– Din lokala lokaltidning!


