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Verksamheten 
är miljödiplomerad

För en gångs skull 
kändes ledigheten 
mycket oläglig. Det 

fullkomligt haglar in aktuel-
la ämnen att skriva om – och 
så har vi ingen utgivning! 
Skandal, jag håller med. Det 
kompenserar vi med en riv-
start på 2009. Denna tidning 
delas ut under lördag och 
söndag för att sparka igång 
kommunen igen för det är 
långtifrån bara vi som har 
haft ledigt. Redan på onsdag 
kommer nästa tidning igen 
och sen är det onsdagar som 
gäller fram till vecka 28, då 
vi tar några "onödiga" veck-
ors semester igen.

Glädjande nog har det 
inte varit tyst om Ale bara 
för att lokaltidningen har 
legat lågt. Tack vare snö-
entusiasterna i Dammekärr 
och Alebacken har Ale varit 
på kartan i de stora medi-
erna. Jag tillhör de som blir 
stolt när Ale nämns i GP, 
TV4, Västnytt och allt vad 
det nu kan vara. Det stör 
mig aldrig att vi kanske har 
missat något, tvärtom mår 
hela Ale bra av publicitet i 
olika medier. Förutom allt 
positivt om snöaktiviteter-
na har det också rapporte-
rats om de bekymmer som 
finns runt väg- och järnvägs-
utbyggnaden. Två överkla-
gade planer riskerar nu att 
försena projektet. Detalj-
plan 9 över Älvängen cen-
trum och järnvägsplanen för 
etappen Hede-Älvängen är 

överklagade till regeringen. 
Jag vill redan här påpeka att 
vi har haft minimalt med tid 
att sätta oss in i frågorna och 
lämnar därför en kortare re-
dogörelse i veckans nummer 
för att följa upp ärendena i 
nästa utgåva.

Vad som har framkom-
mit när det gäller detaljplan 
9 är att det finns en grund-
idé när det gäller att lösa nya 
affärslokaler för de hand-
lare som drabbas av vägut-
byggnaden. Bengt Bengts-
son vill bygga om Willysfas-
tigheten till en större lokal 
som sträcker över före detta 
Samhall (idag kallat Älväng-
en Industri och Utveckling). 
Under detta tak skulle flera 
olika affärer kunna inrym-
mas förutom Willys. För-
slaget känns rimligt med 
tanke på förutsättningar-
na i Älvängen som sam-
hälle. Det är inget nytt 
handelsområde, utan en 
större kompletterande 
affärsfastighet som skapar 
möjligheter för befint-
liga företag att leva 
vidare. Placering-
en är i anslutning 
till befintligt köp-
centrum, vilket är 
viktigt för att inte 
splittra handeln. 
Omfattningen 
hotar inte heller 
övrig handel i 
Älvängen. Idén 
är värd att beakta 
noga och i skri-

vande stund vet jag inte vad 
som kärvar eller hindrar ett 
förverkligande. Finansie-
ringen är ett troligt svar.

Kanske är det också det 
planerade handelsområ-
det, Svenstorp, som spökar. 
En större affärsfastighet på 
vägen bort till den nya han-
delsplatsen på åkern ingick 
knappast i planerna från 
början. Å andra sidan räk-
nade inte kommunledning-
en med att exploatören 
skulle ha obetalda skatter 
överstigande miljonen. Det 
ska i rimlig ordning betyda 
att samarbetet mellan Ale 
kommun och Ittur Progres-
sum ifrågasätts. Kommu-
ner samarbetar inte med fö-
retag som ej följer gällande 

skatteregler. Därmed 
bör i alla fall inte 

Svenstorp kunna 
stoppa en ny af-
färsfastighet i 
Älvängen.

Ale i riksmedia

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

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
0303-33 37 33
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

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

Öppet mån-fre 10-18, Lör10-15 Sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
Panelmetervara endast 14:-/m

Mängder av tyger 20:-/m
Färdigsydda gardiner till otroliga priser!

 Gardinstänger & Tillbehör
Kläder för hela familjen!

Välkomna!

Ahlafors LivsAhlafors Livs
Alltid nybakat!

Bakeoff: wienerbröd och småbröd
Nu även semlor!

Lösgodis: 5,90/hg
Tero hälsar alla välkomna!

Öppet: Månd-lörd 10-20 Sönd 10-18
Ledetvägen, AlaforsLedetvägen, Alafors

Tala 
  med 
      Ulla

Dipl. psykosyntesterapeut
mottagn. Packhusplatsen2, Gbg
Tidsbest: 070-425 84 82
ulla.andrenulla.andren@pedagogiskresurs.se@pedagogiskresurs.se

SPF
Skepplanda-Hålanda

har

ÅRSMÖTE
torsdagen den 29 jan 2009 

kl. 1500 i Skepplanda bygdegård.
Utöver sedvanliga årsmötes-

förhandlingar medverkar 
Gösta Mårdborg som kåserar till 

bilder med rubriken ”Från Smygehuk 
Till Treriksröset”.

Tillfälle att betala medlemsavgiften
Alla medlemmar hälsas välkomna

Styrelsen!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, Folkets 
Hus, Lilla Edet, måndagen den 12 
januari 2009, kl 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Medfinansiering – Trafikplats Alvhem

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 2 
januari 2009.

Tackar 
kommun, företag, föreningar, markägare, 

jakträttsinnehavare, enskilda och medlemmar 
för ett gott samarbete under 2008.

ÅRSMÖTE
Församlingshemmet, Nödinge
Måndagen 2 februari kl. 18.30

OK ALEHOF

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

S
LOTTSGÅRDEN

S

häst- & ridskola

Lär dig om hästar,   
med hästar hos oss

Ny termin startar v 4
Lediga platser i grupper för barn, 

ungdomar och vuxna.
Även ridlekis (från 3 år)

Gamla och nya elever önskas välkomna.

www.slottsgarden.com
Ni når oss säkrast mellan kl 12-13

på tel 0704-24 23 42 eller 0707-20 14 70

POTATIS - SOLROSFRÖ
King E, Asterix, Hertha, Snöboll, Gul mandel. 

5 och 25 kg förp. Lök, morötter, fodermorötter.  
Sv äpplen. Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt, ca 60% 

bärhalt. Säljes från lastbil

LÖRDAG 10/1
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 4 veckor. 

0708-26 61 34

VILLA-
DRÄNERING 

UTFÖRES
SAMT TRÄDGÅRDSANLÄGGNING 

TILL FÖRMÅNLIGA PRISER.
GRATIS KOSTNADSFÖRSLAG

MD-ENTREPENAD
MAGNUS 0704-38 07 97

www.alekuriren.se


