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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Alekuriren innehåller 
denna vecka närings-
livsbilagan, Fokus Fö-

retag, en tidning som kunde 
blivit dubbelt så tjock om 
vi bara haft obegränsat med 
tid. Nu är det inte så och vi 
får prioritera samt se till vad 
intäkterna orkar bära. Jag 
saknar att vi inte lyckades få 
till en träff med BanaVäg i 
Väst. Det är ett projekt som 
berör alla, inte minst fö-
retag, men vi får återkom-
ma till det. Ämnet är ju inte 
mindre intressant nästa 
vecka... Jag vet i alla fall att 
projektet ligger före tidspla-
nen såväl mellan Nol och 
Nödinge som mellan Nol 
och södra Älvängen. Posi-
tivt. Däremot bävar jag för 
vad som komma skall när 
Jordfallsbron ska förses med 
en rondell... Projektledning-
en har nämligen redan flag-
gat för att det kommer nog 
att bli besvärligt. Om de 
säger så redan nu så finns 
det nog skäl till oro.

Jag önskar också att vi 
hade fått fram lite mer om 
vad som händer på Norra 
Torget i Älvängen. Konse-
kvenserna av detaljplan 9 är 
inte solklara. Det pågår vad 
tidningen erfar fortfaran-
de diskussioner med fast-
ighetsägare, Vägverket och 
Ale kommun. Vart dessa 
leder har vi ingen aning om, 

men jag hoppas att någon 
har det...
Ett stort glädjeämne i 
helgen var annars kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlssons (S), uttlande om 
att Aroseniustomten ska be-
varas för eftervärlden. Det 
tror jag är ett efterlängtat 
besked för alla kulturvänner.

Jag har också blivit 
påmind om att tidningen 
inte bekräftat att Kammar-
rätten i Göteborg har av-
slagit aledemokraten, Jan 
A Pressfeldts, begäran om 
prövningstillstånd när det 
gäller Ale kommuns skat-
tehöjning 2009. Så blev 
det i alla fall och nu är 
nog den kampen att 
beteckna som avgjord.

Mindre roligt är 
larmet om den nya 
drogen Spice. Den 
sägs förekomma i 
Ale på en mängd 
olika platser, 
men det är 
främst årskul-
len som nu går 
första året i 
gymnasiet. På 
onsdag görs 
en punktin-
sats för att in-
formera för-
äldrar om 
drogen. Som 
vanligt har 

ungdomarna mer kunskap 
om både hur den fungerar 
och var man får tag på den. 
Problemet är att den sedan 
några veckor är klassad som 
narkotika, vilket innebär 
stora konsekvenser om du 
ertappas med den. Så har ni 
tonåringar i denna ålder gör 
ni klokt i att vika onsdags-
kvällen. Spice = knark. Jag 
tror ni förstår allvaret. Det 
är inte vilken röka som helst.

Spice = knark

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 

JMS Mediasystem AB 2009.

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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Chefredaktör
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0303-33 37 39
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Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se
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Grafisk formgivare
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Frilans
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info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
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Grafisk formgivare
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Fotograf
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Marknad
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Ale behöver DIG!
Kandidera till vår lista!

Anmäl dig på: rekrytering@ale.nu

telefon: 0303-74 88 49

www.ale.nu

Vi utbildar dig

SPICE = KNARK!

i samarbete med SSPF

Föräldrarinformation om Spice
Teatern, Ale Gymnasium 

onsdag 14 okt kl 18

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

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte Tel: 0704-10 92 00
Öppet: Lördagar 11-14
www.vastkustkok.se

Vi betalar 100 kr/st 
för dina gamla luckor
vid köp av nya hos oss!

HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ

Researrangemang & 
beställningsresor

- Hela Europa är vårt arbetsfält

26 oktober
Höstlovsresa till Ullared

 Fler nyheter på vår hemsida

27-28 nov & 12-13 dec
Stort Julbord med dans 

Dronninglunds kro, Danmark
30 nov – 3 dec

Upplev Julstämning i Berlin
med Hemmets Journal

Reseledare Tom Birkeland

1 - 4 december
Julmarknader i Celle och 

Lübeck, Tyskland
5 – 6 december

Dansbandskampen
med Julbord i Strängnäs 

TV-sändning. Dans till Arvingarna
Boende på Ulvhälls Herrgård 

OBS! Kort bokningstid

Resor 2009

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram 

0520-65 75 00

Affärs- & privatresor 
för Er som vill ha personlig 

kontakt o service

Nytorget 1, 442 32  KUNGÄLV • Tel 0303-109 60


