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Kommunfullmäktiges ledamöter samlades tidigt i mån-
dagskväll. I uppdrag hade de att ingå i ett rådslag om 
Göteborgsregionens möjlighet att leva upp till miljö-

målen. Genom gruppdiskussioner fick de ventilera ett antal 
frågeställningar och redovisningen blev riktigt intressant. 
Samtliga trodde att det var möjligt att leva upp till kraven 
och idéerna för hur samhället skulle kunna bli grönare var 
många. Det bästa var nog det som de flesta också tog upp – 
att göra det möjligt för pendelresenärerna att ta med cykeln 
på tåget.

I framtiden lär det bli pendeltåget som gäller för den som ska 
resa till stan. Tanken är att du ska cykla till pendelstationen, ta 
med dig cykeln på tåget, för att i nästa stund kunna cykla vidare 
från centralstationen för att lätta på trafikbelastningen i city.

Jag tycker det är en smart idé, även om det samtidigt känns 
som att ta två steg tillbaka. Ska cykeln plötsligt bli vårt 
huvudsakliga transportmedel? Har det gått så långt? 
Om inte det funkar vad händer då? Blir det okej att 
ta med hästen på tåget? Nja, kanske inte.

Miljö är en komplex fråga. Jag är inte rätt man att 
bedöma vad som är rätt eller fel, det har jag fått klart 
för mig den sista tiden. Jag bytte nämligen in firmans 
samtliga bensinslukare till dieseldrivna bilar i tron att 
spara pengar och miljö. Döm om min förvåning när 
nu dieseln är dyrare än bensinen, trots att den slukar 
hälften av vad mina tidigare miljöbovar gjorde.

Kanske gjorde jag trots allt ett felval. 
Jag borde valt cykeln.

2  |  alekuriren   |   nummer 8  |   vecka 9  |   2008Ledare

Per-Anders Klöversjö

Ansvarig  utgivare
perra@alekuriren.se

Besöksadress
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour: 0704-92 35 07

alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka. Sista 
veckan i varje månad ingår hela Lilla Edets 
kommun. Tidningen produceras av Kuriren 
i Väst AB.

Chefredaktör, ansvarig utgivare
Per-Anders Klöversjö

Redaktörer
Per-Anders Klöversjö, 
Jonas Andersson
Allan Larson.

Layout och grafisk produktion
Johan Andréasson, Per-Anders Klöversjö, 
Bernt Sand, Björn Amneskog, Moa Jansson.

Marknad:
Kent Hylander, 0704-38 52 58
Bernt Sand, 0303-33 37 33

Kontakt
Tel 0303 74 99 40, fax 0303 74 99 45
info@alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17 Manusstopp onsdagar kl 12

Upplaga & läsare
Alekuriren, normalvecka: 14 747 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i Lilla Edet, sista veckan 
varje månad: 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tryck
Adargo Press, Göteborg, 2007.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Hemsida www.alekuriren.se

E-post info@alekuriren.se

Distribution
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Utebliven tidning?
Ring SDR, tel 0522-68 11 00
Allt återgivande av text, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Spännande rådslag om miljömål

Nol-Alafors vägförening
håller ordinarie 

i Medborgarhuset, Alafors 
den 11 mars 2008 

kl. 19.00.

Nol - Alafors Vägförening
Styrelsen

OBS! Datumet 
Fel datum i föregående annons.

Brottsofferjouren
i Ale

Kallar till

ÅRSMÖTE
den 19/3 kl 18.00

i Oasens lokaler,
Göteborgsv. 93, Surte

Sedvanliga mötesprotokoll

          Välkomna!
         /Styrelsen

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

Vi säljer

Engelins tårtor

BED & BREAKFAST BED & BREAKFAST 
POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Konferensbehov?
Kontakta oss

Alla bybor
hälsas välkomna!

-Styrelsen

Kilanda Byalag har

ÅRSMÖTE
 söndag 16:e mars, kl 17.00

i Kilanda skola

Sedvanliga 
årsmötes-

förhandlingar

Årsmöte

Måndag 10 mars kl 18.30
Tv-studion, Ale Gymnasium

Efter årsmötet kommer den välkände 

naturfotografen Kristoffer Sahlén 

från Ödenäs att visa sitt bildspel 

”Vilda Bilder”

Alla hjärtligt välkomna!

ÅRSMÖTE
Ale arbetarekommun

Lörd. 8 mars kl. 13.00
Cafeterian, Folkets Hus, Nol

Årsmötesförhandlingar
Underhållning

Servering

Surte-Bohus S-förening & S-kvinnor

ÅRSMÖTE
Tisdagen den 4 mars kl. 18.30

Partilokalen Bohus

Mikael Heintze visar bilder 
från naturen i Vättlefjäll

Älvängen S-förening

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 5 mars kl.19.00

Dagcentralen i Älvängen

Hur ska Älvängens centrum utvecklas?

Alla medlemmar välkomna!
Styrelserna

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

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:-

Gratis ansiktsmassage
vid bokning av fotvård, vaxning eller 

cellulitbehandling
VattenMarie 0731-52 40 72

50% på alla behandlingar första gången
Healing, Bach Blomterapi, 

Stay Young och Plus & Minus. 

Tea´s SjälsSpa 0733-54 47 45.

Göteborgsvägen 86, Älvängen

MÅLA VID HAVET!
Välkommen till Bohuslän och Nösunds Värdshus 
alldeles vid strandkanten på Orust.
Valfri teknik & akvarelltema.

NÖSUNDS VÄRDSHUS
Tel: 0304-209 25  •  Fax 0304-209 21
www.nosundsvardshus.se
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Jubileum

Bli modeåterförsäljare
• Beställ en katalog
• Boka en visning

• Bli modeåterförsäljare

Friendtex
Maskingatan 12, Norrköping

011-12 27 00
www.friendtex.se

GRÖTFRUKOST kl 8-10

Öppettider
Vardagar 05.30-16, Lördagar 10-13

Välkomna! /Lisa med personal

 ingor, juice, ägg,

Passa på att köpa med dig kaffe & macka 

på bussen eller till jobbet!

Vi öppnar redan 05.30

Fest, kalas, dop, litet som stort.
Vi ordnar det mesta, egen tillverkning!

Ring & beställ...

031-98 12 10
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Lisa Nilsson 
– en PANG-
brud med egen 
sprängfirma
Läs sid 5

AleVeterinären 
vill vara små-
djurens bästa vän
Läs sid 6

Tudorkatten ärTudorkatten är 
långt ifrån dödlångt ifrån död
Läs sid 11Läs sid 11

Andrum har öppnatAndrum har öppnat 
ett eget SPA mitt iett eget SPA mitt i 
ÄlvängenÄlvängen
Läs sid 8Läs sid 8

NY UTGÅVA KOMMER VECKA 9

Manusstopp torsdag 19 februari

Boka Er annons på 0303-333 732

Läs mer om Nanny-Maja och hennes arbete på www.nannymaja.se • Välkomna!

Ett samarrangemang mellan:

Torsdag 19 februari kl 19.00
Mötesplats Ungdom, Röda Scenen i Ale gymnasium

Nanny-Maja Anderback är 20 år och bosatt i Umeå. Hon arbetar idag 
som författare och föreläsare. Hon beskriver på ett klarsynt sätt de 
sanningar som fi nns om människans miljöpåverkan, det utrymme vi tar oss 
och frågar sig ” Vad håller vi på med egentligen”? Samtidigt väljer hon att 
fokusera på det som var och en kan göra för att göra miljön lite bättre.

– en föreläsning om dig och mig och världen
änt till Ale

SNABBISAR
Vänster – Höger
V75 – Galopp
Te – Kaffe
Telefon – Mail
Sommar – Vinter
Scotts – Lundell


