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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Veckan kom att handla 
väldigt mycket om 
motorsport eller 

rättare sagt, planerad mo-
torsport. Gokartbanan Ale 
Ring i Nödinge måste om-
lokaliseras enligt tidigare 
beslut om Nödinges expan-
sion med bostäder, service 
och golfbana. Bohus Racing 
har sedan det 25-åriga ar-
rendeavtalet gick ut haft 
nyttjanderätt till banan ett 
år i taget. Efter årets säsong 
är det slut på det. Klub-
ben har tillsammans med 
Ale kommun sökt efter al-
ternativa etableringsplatser 
för en ny motorbana. För-
slag har utretts och förkas-
tats. Nu återstår den gamla 
grusgropen uppe vid Jenny-
lund i Bohus. Tveksamheten 
är stor och berörda grannar 
är redan upprörda. Kom-
munstyrelsen ska på tisdag 
(i denna vecka) ta beslut om 
att upprätta ett planprogram 
för området, där en möjlig 
etablering av gokartbana i 
grusgropen granne med Ale-
Jennylunds ridklubb ska ut-
redas. "Det är sista chansen" 
säger Jörgen Sundén, Ale 
kommun. "Lyckas vi inte med 
det här förslaget kommer klub-
ben tvingas lägga ned och 200 
ungdomar mister sin sysselsätt-
ning".

Det är allvarligt – för att 
inte säga mycket allvarligt. 
Ja, så allvarligt att jag inte 
gillar formuleringen att detta 
är sista chansen. Jag vägrar 
tro att det verkligen inte 

finns en plats i Ale kommun 
där motorsport kan utövas. 
Problemet är snarare att vi 
inte har hittat den än.

Att starta ett planprogram 
för att utreda ett dödsdömt 
förslag låter inte vettigt. Ar-
gumenten för att inte anläg-
ga en gokartbana i nära an-
slutning till flickornas para-
dis Ale-Jennylunds ridklubb 
är både starka och kloka. Här 
uppe rör sig många natur-
vänner och den gröna miljön 
är både exklusiv och unik. 
Det är ingen lämplig plats 
för motorsport. Enligt för-
slaget skulle sju meter höga 
bullervallar runt hela banan 
sänka ljudvolymen till en 
acceptabel nivå för gran-
nar och berörda. Men bara 
det faktum att det krävs sju 
meter höga bullervallar får 
mig att förstå det olämpliga 
och onaturliga i att anläg-
ga en gokartbana där.
Förhoppningsvis kan den 
här turbulensen få igång 
diskussionen på allvar om 
var vi bäst placerar framti-
dens motorsport.

Företagsklimatet 
i Ale kommun är 
enligt Svenskt Nä-
ringslivs ranking 
placerat som 141 i 
Sverige. En place-
ring bättre än i fjol, 
men inte i närhe-
ten av målsättning-
en. Hur stark till-
tro ska vi då ha till 
denna undersök-

ning. Måttlig får väl sägas. 
Det finns självklart brister i 
Svenskt Näringslivs ranking-
system, men det ger ändå 
en signal om att det finns 
frågor att arbeta med. Enligt 
enkätsvaren vill företagar-
na i Ale se en attitydföränd-
ring till själva företagandet 
hos politiker och tjänstemän 
i kommunen. Det är också en 
fråga som kommunledningen 
redan jobbar med genom att 
öka antalet mötesplatser med 
just företagare.

Det var bara på ett 
område som Ale kommun 
stack ut riktigt positivt i 
Svenskt Näringslivs under-
sökning. Under rubriken 
"Medias attityder till före-
tagande" kom Ale på brons-
plats – i Sverige. Förhopp-

ningsvis har lokaltid-
ningen en liten 

del i det.

Gokart – men var?

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

Ons 27 maj
kl 19.00

Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

LN-70 HC 
KALLAR TILL

ÅRSMÖTE
Måndagen den 1 juni kl.19:00

 i Tingbergsskolans matsal.

Medlemmar, sponsorer, 
och allmänhet välkomnas.

Dagordning fi nns tillgänglig
 på hemsidan, www.ln70.se
Motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast 22 maj.

Vi bjuder på förtäring.

Välkomna  -  Styrelsen!

Ahlafors LivsAhlafors Livs

NYHET!
Alltid nybakat från 

Älvbrinkens Konditori
Alla sorters bröd och bakverk

Du kan även beställa 
din smörgåstårta hos mig!

Blommor • Kulglass • Lösgodis

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

Ledetvägen, AlaforsLedetvägen, Alafors

Start Valpkurs 23/5
Nybörjarkurs 24/5
På Skogsvallen i Kollanda

Anmälan till Eva
0739-50 91 71
Senast 17 maj

Vi erbjuder även 
problemlösning!
Deb. / timme

Vi stödjer FC Ales fotbollsverksamhet

HUNDKURSERIET

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Måndag18 maj kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård

Årsmöteshandlingar
utställs på Skepplanda 
Bibliotek senast 4 maj

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

www.vagforeningen.com

Svante Westin
Tfn 0520-98105
Mobil 0709-634738

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-280105

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Rotrenovering? Kontakta oss

Nyinstallation Renovering & Anbud

Nu är det dags för vårt 
Vildmarksläger
Prova på att leva ute, göra upp 
eld och laga mat. Sova i tält eller vindskydd

6-7 juni + ev. försnack
12-14 år Kostnad: 250:- Ledare: Marcus Hartman

Anmälan görs på telefon: 0303-23 77 75 
el. 0704-89 86 16  senast 28 maj
Medlemsavgift  20:- tillkommer

FOTBOLLSGOLFENFOTBOLLSGOLFEN
ÄR I FULLÄR I FULL GÅNGGÅNG!!

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

Vi säljerVi säljer

EEngelinsngelins tårtortårtor

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 


