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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Vikten av informa-
tion blir allt viktiga-
re. Inte så konstigt 

heller eftersom vi lever i ett 
informationssamhälle där vi 
kräver – och tycker det är 
helt naturligt att göra det 
– information om allt som 
pågår i det offentliga sam-
hället. När det brister på 
den punkten uppstår därför 
konfrontationer, kritik, pro-
tester och ifrågasättande. 
Det vet inte minst stat och 
kommun. I Ale kommun 
har vi två lysande exem-
pel på vad bristande infor-
mation kan leda till. Ett av 
dem är utbyggnaden av Ale-
backen och friluftsområdet i 
Alafors. I grunden finns här 
nästan bara positiva effek-
ter ändå tvingades kommun 
och exploatör bjuda in till 
ett omfattande informa-
tionsmöte i veckan. Här be-
mötte de ortsbornas många 
frågor och i vissa fall skarpa 
kritik. Efter en rundvand-
ring och en detaljrik redo-
görelse i kommunhuset var 
nästan samtliga överens om 
fördelarna.

Jag kan tycka att det 
omgående borde tas fram 
en vision för hela området. 
Om den kablas ut är jag 
övertygad om att ortsborna 
och övriga invånare i Ale 
kommer att känna både 
stolthet och framtidstro. 
En utbyggd skidbacke gör 
att kommunen får en ännu 
större publikattraktion. Den 
lockar framför allt många 
göteborgare till Ale och 

några kommer självklart 
bli så frälsta att de på sikt 
flyttar hit. Bättre reklam 
än en vit skidbacke är svårt 
att få i Göteborgsregionen, 
av det enkla skälet att vi är 
ensamma om det.

Att projektet har fått ta 
emot en del kritik på senare 
tid beror helt enkelt på 
kunskapsbrist. Få har känt 
till alla planer för frilufts-
området. Det skulle kunna 
gestaltas i ett par underbara 
visionära skisser som lämp-
ligtvis skickas ut till aleborna 
och anslås på anslagstavlan 
vid Furulund. Förhopp-
ningen måste vara att med 
stöd av ekonomin som 
PEAB bistår med utveckla 
hela området. En större 
friluftsstuga på toppen av 
backen som under vintertid 
är skidstuga och under som-
marhalvåret används av 
andra motionärer. Rätt 
placerad kommer den 
förfoga över en sagolik 
utsikt, något som säkert 
kommer att locka bilis-
ter att köra av E45:an för 
en fika på toppen.

Den nya anslut-
ningen från lokal-
vägen och upp blir 
ett lyft för hela 
Alafors. Trafiken 
genom samhäl-
let kommer att 
begränsas när de 
större arrang-
emangen äger 
rum på Furu-
lundsparken 
som dessutom 

får ännu bättre parkerings-
utrymmen. Listan kan göras 
hur lång som helst över 
positiva effekter. Att inte alla 
inser dem från början beror 
på informationsbrist. En 
lärorik erfarenhet.

Ett annat exempel som 
har fått mycket kritik är 
kommunens inblandning i 
bevarandet av Verle gam-
melskog. Även här hade 
tonen garanterat varit 
vänligare om ortsborna 
bjudits in till ytterligare ett 
informationsmöte. Det hölls 
ett i september, men det var 
innan frågan blivit tillräck-
ligt laddad. Sedan sköttes 
debatten på lokaltidningens 
insändarsidor. Jag föresprå-
kar den offentliga debatten, 
men allmän information av 
stor betydelse för ortsborna 

ska inte ges där.
Till sist ser allt 

ut att sluta med 
ganska många 
nöjda leenden, 
trots allt.

Vikten av information

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

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Telefonsvarare 031-98 31 80

Ahlafors LivsAhlafors Livs
Alltid nybakat!

Bakeoff: wienerbröd och småbröd
Frukt och grönt!

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

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

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Folkets Hus, Lilla Edet, onsdagen 
den 25 februari 2009, kl 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Information om
 drogvaneundersökningen 2008
- Antagande av detaljplan 
 Fuxerna 6:218
- Antagande av taxor och avgifter 
 2009: barnomsorg, arbetsmarknads-
 avdelningens servicetjänst, 
 räddningstjänst

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 
18 februari 2009.

Nol-Alafors vägförening
håller ordinarie 

den 10 mars kl 19.00
i Medborgarhuset, Alafors 

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast den 27 feb 2009.

Nol - Alafors Vägförening
Styrelsen

Handlingar enligt stadgar 
tillgängliga i Aktivitetshuset 
under tiden 20/2 - 2/3 2009

Måndag 2 mars kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
/Styrelsen

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

håller ordinarie

Årsmöte
NU HAR VI STARTAT I NY REGI!

Rosamis Smörgåsbutik
Öppet 06-14

Hälsningar Reneé & Sabina
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Välkomna till

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:-

Kurs Avslappning/
Meditation/Stresshantering

5 ggr med start 18 mars. 
Anmäl senast 11 mars 
Ring 0707-760692

Leg. arbetsterapeut Lisa Warn 
Ale Ergoterapi

Klockan halv fyra på söndagseftermidda-
gen får polis och räddningstjänst larm om 
brand i en radhuslänga på Nordgärdesvä-
gen i Surte. Branden har startat i ett kök. 
Köket blir totalt utbränt och övriga rum 
rökskadas.

Text: Jonas Andersson

Foto: Christer Grändevik 

Radhusbrand i Surte


