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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Raset eller skredet – 
åsikterna går isär och 
någon komplett ut-

redning av vad som hände 
vid Alebacken natten till 
tisdag i förra veckan har 
ännu inte presenterats – kan 
få förödande konsekven-
ser för vinn-vinn-projektet. 
Just nu sker en fördjupad ut-
redning kring vad som har 
hänt och svaret kan mycket 
väl bli att det inte är möj-
ligt att fortsätta. Det hoppas 
jag personligen inte, då in-
greppet redan är så stort att 
det vore tragiskt om det inte 
gick att fullfölja. Sedan kan 
man alltid vara efterklok – 
det är ju en ganska enkel 
uppgift i livet – och kritise-
ra förstudien som sa att det 
var möjligt. Det vore dock 
fel att göra det innan PEAB 
har givit oss svaren på hän-
delseförloppet, för tack och 
lov att det hände på natten 
så vittnen saknas...

Jag har ställt frågor om 
säkerhetsaspekten, men den 
är enligt alla för tidiga att 
besvara. Det är i mina ögon 
svårt att förstå. Min per-
sonliga och helt kunskaps-
lösa analys säger att något 
har gått fel. Det har skett ett 
skred eller ett jordras som 
människan troligtvis är or-
saken till. Den analysen är 
mycket trovärdig. Lika tro-
värdigt är att det hade fått 
tragiska följder om det skett 
med människor och fram-
för allt barn i närheten. Det 
hade kunnat undvikas om 
säkerhetsavståndet till ar-

betsplatsen utökats, men om 
alla förstudier visade att det 
inte fanns någon rasrisk så 
kan jag förstå att förskolan 
och allmänheten fick vandra 
granne med backhöjningen. 
Däremot undrar jag hur för-
studien gjordes eftersom det 
nu i efterhand kan konstate-
ras att det trots allt har skett 
ett skred/jordras.

Något har ju gått snett 
och frågan är om det var 
möjligt att undvika? Svaret 
på den frågan är troligtvis 
ett ja, vilket självklart är det 
mest besvärande.

PEAB har under veckan 
fått motstå mycket kritik för 
arbetet med höjningen. Jag 
tycker det är tidigt att döma, 
men alla frågor är berättiga-
de. I mina ögon har PEAB 
än så länge varit mycket 
öppna. De tipsade oss själva 
om händelsen och har varit 
tillmötesgående med infor-
mation från första stund. Att 
de sedan inte har så mycket 
att säga för tillfället är en 
helt annan sak. Nu gäller 
det att säga rätt sak när man 
väl väljer att tala. En förtro-
endekris kan nämligen inte 
bli mycket större. Fler miss-
tag och hela projektet riske-
rar att rasa.

I veckan gläds vi istället åt 
de många framgångar som 
Ale gymnasium skördade 
under UF-Mässan på Svens-
ka Mässan i Göteborg i fre-
dags. Sju pallplaceringar, 
som vi säger med sportter-
mer, varav ett guld. Det är 
en formidabel succé och en 

enastående prestation. Re-
sultat som detta visar att den 
kommunala gymnasieskolan 
inte har något att frukta. På 
UF-mässan tävlar friskolor 
och kommunala skolor på 
samma villkor.

Då vi har varit bortresta 
på årsmöte med Gratistid-
ningarnas Riksorganisation 
har vi inte haft möjlighet att 
träffa ungdomarna än, men 
en jubelbild (sid 1) hann vi 
få med. Mer blir det nästa 
vecka. För övrigt fick vi höra 
på årsmötet att papperstid-
ningen har en framtid – åt-
minstone till 2043... Första 
rapporten som jag tog del av 
visade att papperstidningen 
skulle vara utkonkurrerad av 
nya medier 2010. Sedan dess 
har antalet tidningar bara 
blivit fler. Så kan det vara 
med forskarresultat ibland.

I fredags klubbade ett 
extra kommunfullmäktige-
sammanträde köpet av Verle 
gammelskog så nu sätter vi 
punkt för den historien.

Rasrisk för hela projektet

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
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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
MISSA INTE! HÄRLIGA VÅRTYGER!

Galon 99 kr/m

 Möbeltyger 50 kr/m

 Stilfull heminredning!
 Färdigsydda gardiner

 Gardinstänger och tillbehör

Årsmöte
Ale Folkets 
Husförening

Onsdagen den 1 april kl. 19.00
La Plaza i Älvängen
Välkomna!

Varmt
välkomna!

har VÅRMÖTE
med BASAR

Onsdag 25 mars kl 18
i Starrkärrs Bygdegård
Tombola, lotterier, försäljning, 

kaffe med våffla.

Starrkärr Centerkvinnor

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Välkomna till 

SKTFs
ÅRSMÖTE

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
• Val av styrelse 
• Förtäring 
• Information om pensionssystemet 
• Närvarolotteri 

Anmälan senast 20 mars till 
sktf@ale.se eller Britta 3283 

Tisdag 31 mars kl 17.30
Cafeterian
Kommunhuset, Alafors 

LILLA EDETS KOMMUN

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

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Information om FoU i Väst, en 
 mötesplats för forskning och praktik
- Information om drogvaneunder-
 sökningen 2008
- Lilla Edets kommuns årsredovisning 
 2008
- VA-redovisning
- Revisionsberättelse för år 2008
 - revisionsrapport
 - beviljande av ansvarsfrihet
- Skolstruktur i Lilla Edets kommun
- Antagande av centrumplan i Lilla Edet 

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar (inkl 
handlingar avseende årsredovisningen) 
till kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
18 mars 2009.

Ahlafors LivsAhlafors Livs
Lösgodis 5,90/hg

– nu med utökat sortiment
Bakeoff alla dagar i veckan!

Tero hälsar alla välkomna!
Öppet: Vard 10-20, lör 10-19, sön 11-18

Ledetvägen, AlaforsLedetvägen, Alafors

Ett stort tack tillEtt stort tack till 
alla mina kunderalla mina kunder 
under min tid iunder min tid i 
Bohus centrumBohus centrum

Matilda
fd Matildas Blommor

Torsdag 19/3 kl 17-21
Ale gymnasium

19.30 Livemusik på Röda scen!

– Din lokaltidning

Beteendevetare
Relationsrådgivning

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

Privat läkar-
mottagning

För företag och privatpersoner
Hälsoundersökn. och intyg

Vaccinationer: Vi har det mesta! 
Drop in vaccination tisd och torsd kl. 17-20

Fästingarna har vaknat. Vi 
har TBE-vaccin!


