
Vid 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!

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Vi skriver om vänd-
ningen på förstasi-
dan. Naivt kommer 

säkert många att kalla det. 
Det får stå för er, tänker jag 
svara. Jag har varit fylld av 
framtidstro sedan i skär-
torsdags, då entreprenö-
ren Håkan Sandberg ringer 
och berättar att han precis 
har provkört den nya mo-
derna elbilen – en konverte-
rad Fiat 500 försedd med ett 
batterisystem från Alelion 
Batteries i Nödinge.

Inte nog med det. Han 
berättar också att organi-
sationen Power Circle lagt 
en order på 400 elbilar – 
och det bästa av allt – de ska 
monteras i Ale.

Totalt beräknar han att 
det ska inbringa ett 60-tal 
nya jobb. I min värld inne-
bär det 60 nya männis-
kor som behöver äta lunch, 
tanka bilen – om de inte 
får en elbil som förmån – 
handla och konsumera lite 
av varje. 60 nya jobb som 
bidrar till att förbättra för-
utsättningarna för många 
andra näringar i Ale. Visst, 
60 jobb gör inga underverk, 
men 60 jobb gör skillnad. 
Det skapar mycket framtids-
tro och ger många andra po-
sitiv energi. Dessutom tror 
jag att Sandberg och co är 
blyga. Tar elbilsmarknaden 
fart kommer det att behövas 
betydligt fler än 60 montö-
rer. Notera att målet i Sve-
rige är att ha 600 000 elbilar 

2020. Det lär bli svettigt för 
60 arbetare – och även om 
konkurrenter tar sats lär det 
finnas gott om utrymme på 
marknaden.

Jag frågade Håkan Sand-
berg hur de burit sig åt för 
att lösa gåtan med en elbil 
som kan köras 20 mil på en 
laddning och laddas i vägg-
uttaget.

–Jag bestämde mig, svara-
de Håkan kort.

Det låter kanske kaxigt, 
men jag tror att det är sant.

Den traditionella bilin-
dustrin har haft många år på 
sig att hitta lösningar på en 
ny energikälla, men de har 
inte lyckats. De kanske inte 
ens har viljat lyckas. Driften 
har kanske inte varit tillräck-
ligt stor, då deras redan 
färdiga produktionsli-
nor för bensin- och die-
selbilar ännu inte har 
nått full lönsamhet.

Det är ett stort steg 
som tas i Nödinge i 
dessa dagar. En ny for-
donsindustri ser 
dagens ljus och 
även om den får 
till följd att en 
gammal får lägga 
ned är de posi-
tiva effekterna 
flera. Hela värl-
den behöver 
nämligen elbi-
len, inte minst 
vårt klimat. 
Visst finns det 
elbilar, men just 

den här Alemodellen är unik 
eftersom den bygger på en 
traditionell personbil som 
har konverterats till eldrift. 
Problematiken som återstår 
är infrastrukturen med ladd-
stationer. Elbilen som mon-
teras i Nödinge kan som 
längst gå 20 mil på en ladd-
ning. Hinner du inte hem 
eller fram i tid måste det 
finnas laddstationer längs 
vägen. Det är en fråga som 
statens utredare nu får sätta 
full fokus på för i Ale har vi 
löst elbilen och serieproduk-
tionen startar inom kort.

Är världen beredd?

Elbilen världen väntat på

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

Lott  erier
Försäljning av hembakat

Kaff e & servering
Varmt välkomna!

har

LOPPMARKNAD
Lördag 9 maj kl 11-15

i Starrkärrs Bygdegård
Behållningen går till Världens Barn
Vill du hyra bord (100:-)? Bokning: 

Gun 74 41 56, Evy 74 50 51

Starrkärr Centerkvinnor

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

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

Idåsens IF

Årsmöte
vid elljusspåret

tors. 23/4 kl. 19.00
Välkommen!

0730-792775

Älvbrinkens
Bygg AB

I Ale sedan 1985
Ny-, om- och tillbyggnad

Renovering
Försäkringsskador
Fastighetsskötsel

VILLA-
DRÄNERING 

UTFÖRES
SAMT TRÄDGÅRDSANLÄGGNING 

TILL FÖRMÅNLIGA PRISER.
GRATIS KOSTNADSFÖRSLAG

MD-ENTREPRENAD
MAGNUS 0704-38 07 97

PASSA PÅ - ROTAVDRAG GÄLLER!PASSA PÅ - ROTAVDRAG GÄLLER!

Ale Musikskolans 
intresseförening har

ÅRSMÖTE
22 april kl 17.30

Rum 106, Ale Gymnasium
Alla välkomna!

Öppet mån-fre 10-18, Lör10-15 Sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
MISSA INTE! HÄRLIGA VÅRTYGER!
Panelmetervara endast14:-/m

 Möbeltyger 50:-/m

 Stilfull heminredning!
Färdigsydda gardiner

Gardinstänger och tillbehör

söndagen den 19 april 
kl 14.00-17.00

på Sjövallen

Arr Ahlafors IF P-95

LOPPIS

VAKNA 5 ÅR
Det vill vi fira med dig!

Välkommen till 
Medborgarkontoret, Ale Torg

Torsdag 16 april kl 18

Vi bjuder på tårta, utlottning av Festivalborgsbiljetter, 
utställning och underhållning!

Stubbar i 
trädgården?

Ring så fräser vi bort dem!
0736-78 74 34

AL Service & Försäljning


