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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Nog är det märk-
ligt att när det väl 
händer saker så 

händer allt samtidigt. Maken 
till helg har sällan upplevts. 
Det var ballonger i Älväng-
en, tårta på Ale Torg, fotboll 
i Alafors, bandy i Ale Arena, 
innebandy i Ale gymnasium 
och säkert något mer därtill. 
Det mest anmärkningsvär-
da är ändå att det finns en be-
gränsad stolthet över våra ar-
rangemang. Varför har Ale 
kommun till exempel fort-
farande inte fått upp någon 
skylt till Ale Arena och det 
största evenemangsområdet 
som älvdalen erbjuder. Här 
arrangeras SM-tävlingar i rid-
sport, scoutläger, fotbolls-
matcher och inte minst elit-
bandy i Sveriges tredje inom-
hus hall. Jag har ägnat mån-
dagen åt att försöka få reda 
på vem som äger frågan och 
varför inget har hänt. För 
exakt ett år sedan uppmärk-
sammades frågan och svaret 
vi fick var att ärendet skulle 
hanteras skyndsamt. Alla vet 
att inget har hänt. Du kan 
inte på något sätt lista ut att 
det ligger en bandyarena på 
höjden i Bohus. Det finns 
inte en enda ledtråd. Den tak-
tiken är Ale kommun ensam 
om och jag kan inte ens i min 
vildaste fantasi förstå varför. 
Vad är det som är så svårt? En 
bit plåt med text och ett järn-
rör. Ska det som är så själv-
klart i alla andra kommuner 
vara så svårt just i Ale? Väg-
verkets ansvar? Okej, men 

det är väl samma statliga verk 
som sätter upp skyltar i övriga 
landet?

Jag fick vatten på min 
kvarn när tre vilsna Villafans 
yrade runt på Ale Torg i fre-
dags och frågade efter Ale 
Arena. Det är sanslöst och 
försvarslöst att det inte nå-
gonstans längs hela Europa-
väg 45 finns en hänvisning till 
Ale Arena, inte skymten av en 
skylt. Vad är det frågan om? 
Om det nu inte går för att 
Vägverket bygger en ny väg 
så undrar jag varför det går i 
alla andra kommuner oavsett 
hur mycket de bygger och 
förändrar. Ale Arena har dess-
utom varit på plats sedan no-
vember 2007 och Jennylunds 
IP och ridverksamheten in-
vigdes för 35 år sedan. Var är 
skyltarna? I Västerås var skyl-
tarna uppe före hallen. I Vä-
nersborg ingår det säkert 
skyltar – med tanke på notan 
om 250 Mkr – och i Troll-
hättan har jag svårt att tänka 
mig att det saknas hänvisning. 
Varför skulle man inte skylta 
till en evenemangshall? Hela 
konceptet bygger ju på att 
locka folk och publik. Skyl-
tar är ju en självklarhet. Det 
handlar om service till be-
sökare och även om trafik-
säkerhet. Vilsna trafikanter 
ligger väl knappast på plus-
sidan?

För mig är det inte un-
derligt att Villasupport-
rarna snurrar runt på Ale 

Torg. Bara namnet leder ju 
trafikanterna dit. Där finns 
också Ale gymnasium, som av 
någon konstig (?) anledning 
är skyltat, liksom vårt Med-
borgarkontor. Vän av ordning 
utgår från att här ligger säkert 
också Ale Arena.

Även om det snart kommer 
upp en skylt så är hantering-
en av ärendet att beteckna 
som katastrofalt. Det är sans-
löst att frågan fullständigt 
har ignorerats när alla dess-
utom känner till behovet. 
Ale-Surte BK kämpar för att 
skapa en evenemangshall värd 
sitt namn och kan inte ens få 
hjälp med vägskyltar. Det blir 
ännu värre när man tänker 
på att kommunen idag äger 
hallen och ändå inte inser 
värdet av att skylta.

Jag förklarade pinsamt nog 
hur det låg till för bandyvän-
nerna på torget. Att de var 
tvungna att åka till Bohus, ta 
av i trafikljuset, följa skyltar 

som inte finns, 
upp för 
backen och 
sedan vän-
ster. 

Något måste vara fel

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. 
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PRO ALE NORRA

www.proalenorra.se

PRO Ale Norra

VÄLKOMMEN
till Trivsel- och kulturträff på 

Ledet torsdag 8 oktober 
kl. 17.00

Underhållning av  

Herrljungastollarna

Lotterier

Kaffe med tillbehör

Varmt välkomna!
Kulturgruppen

Surtes nya
fyrfärgstryckeri

(kolla våra priser)Äntl
igen

!

Gåskullevägen 6, 031-98 09 50
www.copycentrum.se

Även små serier och snabba leveranser!

20% på standardtapeter 
+ övrigt material
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Utför måleri- och byggnadsarbete. 0763-40 51 22
E-post: tommystrom1@hotmail.com

BBOHUSOHUS MMÅLERIÅLERI & & BBYGGYGG

UUtför allt inom måleri, takomlägtför  allt inom måleri, takomläg
gning,fönsterbyte,altaner,mindregning,fönsterbyte,altaner,mindre 

om och tillbyggnader mm.om och tillbyggnader mm.

ROTAVDRAG - 50%ROTAVDRAG - 50%
Magnus 0705-923715Magnus 0705-923715

info@bohusmaleri.se www.bohusmaleri.se

Ale behöver DIG!
Kandidera till vår lista!

Anmäl dig på: rekrytering@ale.nu

telefon: 0303-74 88 49

www.ale.nu

Vi utbildar dig

Affärs- & privatresor 
för Er som vill ha personlig 

kontakt o service

Nytorget 1, 442 32  KUNGÄLV • Tel 0303-109 60
Öppet mån-fre 10-18, Lör10-15 Sön 11-15

Östra v. 19, Ladan Vänersborg.

TYGLADAN
Ljuslyktor  • Klädtyger
Nya höstkollektionen: 

- gardiner, paneler och metervaror

Nytt parti möbeltyg 50 kr/m


