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Verksamheten 
är miljödiplomerad

I veckan hanterar Kom-
munstyrelsen en redan 
mycket omdebatte-

rad fråga. Det gäller kom-
munens eventuella medfi-
nansiering av Verle gam-
melskog. Kommunledning-
ens förslag 
är att med 
stöd av stra-
tegisk plan 
medverka 
till att köpet 
förverkli-
gas. Enligt 
det förslag 
som ligger 
kommer 
kostnaden att stanna på 1,6 
Mkr. Att bevara en grön 
natur kostar. Det vet vi som 
har fått ta del av all fakta 
kring saneringen av om-
rådena i Surte och Bohus. 
Där var vi inte försiktiga 
nog under 50- och 60-talet, 
vilket gör att de synder som 
då begicks nu kostar oss 250 
Mkr att återställa. I en stats-
budget eller kommunbud-
get kan dessa belopp verka 
små, men för att greppa det 
kan en kvarts miljon jäm-
föras med sex nya moderna 
idrottshallar. Sanslöst, men 
likt förbaskat inget att säga 
om. Föroreningarna ligger 
där och hotet om att de kan 
rasa ner i Göta älv, vatten-
täkt för en halv miljon män-
niskor, gör att 250 Mkr 
plötsligt inte känns så märk-
värdigt.

Nåväl, hur var det nu med 

gammelskogen. Tja, den 
frågan är mer kontroversiell 
trots att vi i detta fall bara talar 
om 1,6 Mkr. Flera skogsägare 
menar att skogens ålder inte 
är korrekt angiven, andra att 
priset är felaktigt och ytter-

ligare någon 
tycker inte att 
man ska köpa 
skog för skat-
temedel.

Samtidigt 
är jag över-
tygad om att 
alla i grun-
den vill att 
skogen ska 

bevaras, vilket gör frågan 
något komplicerad att ta ställ-
ning till. Hur våra poliltiker 
kommer att ställa sig är vid 
denna tidnings presslägg-
ning ännu inte känt. Par-
tigrupperna sammanträ-
der just denna kväll för 
att bestämma sig i Ver-
lefrågan. Förvaltningen 
menar dock att kommu-
nen bör medverka till 
att förverkliga stif-
telsen "Ett klick för 
skogens" ambi-
tion att köpa och 
därmed rädda 
Verle gammel-
skog. "Ett klick 
för skogen" 
hade som mål 
att genom en 
frivillig insam-
ling få ihop kö-
peskillingen om 
6,5 Mkr, men på 

kontot finns nu bara 2 Mkr 
att använda. Västkuststiftel-
sen hary ryckt ut och förvär-
var genom ett statligt bidrag 
från Naturvårdsverket en 
betydande del av skogen. 
Det förutsätter emellertid 
att även Ale kommun går 
med i affären. Det är således 
många olika intressenter som 
nu har tagit ställning för att 
rädda Verle gammelskog. Det 
vore därför underligt om Ale 
kommun som uttrycker tyd-
ligt i strategisk plan att be-
varandet av unika miljöer 
och naturvärden ska beaktas 
noga, inte beviljar nödvändi-
ga medel. Skog eller inte för 
skattemedel kan vi alltid dis-
kutera, men i det här fallet är 

det också unika na-
turvärden som står 

i centrum. Att 
inte värna dem 
i tid kan kosta 
pengar i framti-

den – det vet 
vi!

Skogsköp eller inte?

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

Catering Mat 
& Människor
Allt du behöver för festen 
eller annan sammankomst

Bufféer, smörgåstårtor m.m.
Restaurang Noblessen 

EKA Bohus • 031-58 71 81
ing-marie.brander@iss-fs.se

Glenn hälsar nya 
som gamla kunder 

välkomna!
tel. 0303-74 26 75tel. 0303-74 26 75
Alevägen 37Alevägen 37
(vid Elon i Nol)(vid Elon i Nol)

Vard 9-18Vard 9-18
Lunch 13-14Lunch 13-14

NOLS HERRFRISERING

Drop in!Drop in!

www.caremate.se
Tel 0520-66 06 96 / 0735-17 88 43

Vårdkläder
   till minipris!

HASSELBERG
BYGG TEAM AB

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

onsdag 18 feb kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

Få en fotvårdsproduktFå en fotvårdsprodukt 
eller massageoljaeller massageolja

vid behandling avvid behandling av 
fotvård eller massagefotvård eller massage

Gäller under februari och marsGäller under februari och mars

Vattenmarie 0731-524072Vattenmarie 0731-524072

TOTAL UTFÖRSÄLJNING
av märkeskläder & skor 50-100:- 

samt presentartiklar 5-80:-

Öppet lördagar 10-14 
under februari månad

Göteborgsvägen 86, Älvängen

PRO Surte Bohus

Årsmöte
Torsdagen den 19 februari
kl 15.00 i Bohus servicehus

 Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar

Underhållning

Föreningen bjuder på kaffe med dopp 

Varmt välkomna!

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte Tel: 0303 - 74 23 00
Öppet: tisd 16-19, torsd 16-19 lörd 10-14
www.vastkustkok.se

Dags att byta 
köksluckor?

RÄTTELSE

www.proalenorra.se

PRO Ale Norra

Årsmöte
Torsdag 12 feb kl 16.00

i Medborgarhuset, Ledet

Parentation
Sedvanliga 

årsmötesförhandlingar
Underhållning

Lotterier

Föreningen bjuder på kaffe och semla

Varmt välkomna!

Det är således många 
olika intressenter 
som nu har tagit 

ställning för att rädda 
Verle gammelskog.


