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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Mycket ser mörkt 
och dystert ut just 
nu. En orolig fi-

nansmarknad har skapat en 
stigande arbetslöshet, ef-
tersom tillverkningsindu-
strin har en vacklande or-
deringång. Varsel har följts 
av varsel och konsekven-
serna är värre – nämligen 
en ännu högre arbetslös-
het. Till skillnad mot tidiga-
re kommer flertalet av alla 
drabbade stå utan A-kassa. 
Det är effekten av lagen om 
all förbannelse. För två år 
sedan, mitt i brinnande hög-
konjunktur, hade regering-
en hybris och valde att höja 
avgiften till A-kassan så 
kraftigt att många valde att 
hoppa av. Det är ett miss-
tag som till och med finans-
minister Anders Borg har 
ångrat. Förvisso behövdes 
något göras åt de generösa 
A-kassereglerna, men om-
fattningen och tidpunkten 
för förändringarna blev nu 
mycket olycklig. Vilka kon-
sekvenserna blir för varje 
enskild kommun är än så 
länge spekulationer, men i 
detta avseende lär inte Väst-
sverige vara förskonat. For-
donsindustrin går redan på 
knä och förutom Volvo och 
Saab har många småföretag 
en koppling till branschen. 

Det är tunga fakta som kan 
få vem som helst på dåligt 
humör, men som vanligt 
finns det ljus i tunneln.
I Ale kan vi glädjas åt kom-

munens förutseende sats-
ning att redan år 2000 våga 
satsa på att skapa ett Ener-
giteknikcentrum i Nol, där 
forskning och industri har 
fått en möjlighet att mötas. 
Detta har lett till ett antal 
avknoppningar, den störs-
ta är Alelion Batteries som 
Västnytt uppmärksamma-
de i förra veckan. Den första 
monteringsfabriken i Nö-
dinge ska om några år sys-
selsätta 100 personer. När 
battericellstillverkningen 
startar i Stora Viken runt 
2015 lär det bli tal om yt-
terligare 100 personer. Bara 
där har vi 200 nya arbetstill-
fällen. Sådant kan vara bra 
att lyfta fram i debatten en 
mörk dag.

Annan positiv fakta är att 
flera handlare som jag har 
talat med påminner om att 
en lågkonjunktur inte alltid 
är samma sak som dåliga af-
färer. Tvärtom kan sämre 
tider betyda att många väljer 
att handla lokalt. När re-
sorna blir färre för att spara 
pengar gör konsumenter-
na sina inköp närmare 
hemmet. En lägre kon-
sumtion nationellt sett 
behöver således inte 
betyda att den lokala 
detaljhandeln drabbas 
lika hårt. Fast självklart 
är det upp till oss med 
plånboken att avgöra 
vilken service vi vill ha 
nära hemmet. Är vi 
inte tillräckligt lojala 

mot de lokala butikerna får 
det negativa konsekvenser.

2009 är ett jubileumsår. En 
av vår tids största och mest 
kända konstnärer – med blå-
gula ögon sett – Ivar Aro-
senius gick bort för 100 
år sedan. Konstkännaren, 
Sigun Melander, har skrivit 
en bok till minne av Arose-
nius. Titeln är inte bestämd 
än. Jag tycker hon bör ge 
den namnet "Paradiset" för 
det var så Ivar Arosenius såg 
på Älvängen. Ale kommun 
har också budgeterat för att 
fira minnet av konstnären. 
Ett sätt skulle kanske vara 
att investera i Sigun Me-
landers bok så att den kan 
spridas i så stor omfattning 
som möjligt, inte minst till 
våra skolor. I veckans tid-
ning finner ni en minnesar-
tikel om Ivar Arosenius som 

Sigun har förfat-
tat åt oss.

Allt är inte mörkt

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!

FORSKARHJÄLP
Söker du dina rötter 

- försöker vi hjälpa dig! 

Huvudbiblioteket Nödinge 
Lör 17 januari, kl 10.30 - 13.00 

Fri entré! 

Arrangör: ALE SLÄKTFORSKARE 

SPF
Alebygden

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 4 februari kl. 15.00

Smyrnakyrkan Älvängen

Årsmötesförhandlingar och 
underhållning.

Det finns möjlighet att betala 
årsavgiften vid mötet.

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 21/1

Välkomna
Styrelsen

SPF
Alebygden

BIBLIOTEKS-
FILIALEN

ÄLVÄNGENS AKTIVITETSHUS

Nya öppettider:
Onsdagar mellan kl 10.00 - 14.00
med början den 14 januari 2009

Alla välkomna
SPF Alebygden

VILLA-
DRÄNERING 

UTFÖRES
SAMT TRÄDGÅRDSANLÄGGNING 

TILL FÖRMÅNLIGA PRISER.
GRATIS KOSTNADSFÖRSLAG

MD-ENTREPENAD
MAGNUS 0704-38 07 97

Fun In Line 
- Linedance i Ale

Gratis ”prova på dag” 
söndag 18/1 kl. 16.00 

i Nödinge Gymnasiksal

Kursstart vecka 5!
www.funinline.se, tel: 0734-444 615

Vaccinationer. Rese-, TBE, m.m. 
Drop in för vaccination tis. o tors. kl. 17-20.

Beteendevetare

Mejselv 2•Stenungsund (bredvid Sv. Bilprovn.)
Tel: 0303-65780

Privat läkar-
mottagning

Prickmottagning. Kontrollera dina
prickar. Bedöming och ev. operation av leg. 
läk. Mattias Block, kirurg. Tidsbeställning.
Hälsoundersökning o intyg

Färre än vart femte över-
gångsställe på 50 gator har 
en acceptabel säkerhet. 
Det konstateras i en ny 
studie som genomförts av 
NTF:s pensionärsorgani-
sationer. Gunnar Carlsson 
i NTF:s äldreråd har tagit 
fram en modell för att 
beräkna ett övergångsstäl-
les farlighet.

– Enligt den model-
len har 60 procent av alla 
övergångsställen på 50 
gator mycket stora behov 
av hastighetssänkningar, 
säger han.

Pensionärsorganisa-
tionerna har genomfört 
hastighetsmätningar i 95 
kommuner i 18 län. Sam-
manlagt har man mätt has-
tigheten på 29 000 fordon. 
Mätningarna har genom-
förts på 50-gator och resul-

tatet är nedslående.
– Vi måste förbättra 

väg- och gatumiljöer för de 
oskyddade trafikanterna, I 
det här sammanhanget är 
de äldre särskilt sårbara, 
säger Gunnar Carlsson. 
Under 2000-talet har det 
i genomsnitt dött drygt 
60 gående om året, nästan 
hälften är äldre. Och av 
dem har majoriteten dött 
på övergångsställe.

Gunnar Carlsson 
modell bygger på samma 
princip som det som kallas 
EuroRA, alltså stjärnmärk-
ning av vägars säkerhets-
standard.

Pensionärerna har i det 
här projektet mätt hastig-
heten på de bilar som pas-
serat ett övergångsställe.

– Egentligen är det lite 
ointressant vilken siffra 

som står på hastighets-
skylten, visar det sig. Det 
viktigaste är att man med 
fysiska åtgärder av olika 
slag tvingar ned hastighe-
ten till en acceptabel nivå, 
när fordonet passerar över-
gångstället, säger Gunnar 
Carlsson.

– Och för oss är 30 km/
tim en acceptabel hastighet 
när övergångsstället pas-
seras. Det öppnar möjlig-
heter för ögonkontakt och 
kommunikation mellan 
bilförare och gående och 
vi vet att risken för att en 
fotgängare ska dödas i 
den kollisionshastigheten 
ligger på cirka 10 procent. 
Motsvarande risk i 50 km/
tim är 70-80 procent.
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Larm om farliga övergångsställen:
60 procent behöver hastighetssänkning


