
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

Kritiken från kollek-
tivtrafikens resenä-
rer är benhård. Väst-

trafik får för tillfället värja 
sig i många av regioinens 
medier, så även i Alekuri-
ren. De upprörda känslor-
na bottnar i förändrat betal-
ningssystem, indragna buss-
linjer och nya färdvägar. 
Utifrån verkar kritiken be-
fogad, men med bättre in-
formationsinsatser hade den 
kanske kunnat lindrats. Som 
vanligt har känns det som 
om resenärerna har över-
raskats och till skillnad från 
barnen i juletid så uppskat-
tas inte detta. Kollektivre-
senärer vill veta och dessut-
om vara säkra på att deras 
vetskap är den rätta. Att få 
pendling med buss och tåg 
att stämma överens med var-
dagens alla andra uppdrag 
handlar om rutiner. Om 
dessa hastigt förändras är 
det inte längre en rutin och 
tills det blir en ny vana för-
blir det ett bekymmer.

Det är inte bra att Väst-
trafik och kollektivtrafiken 
drar på sig svarta rubriker. 
Det borde i tider av klimat- 
och miljödebatter vara tvärt-
om. Kollektivtrafiken skulle 
hyllas som en möjlig väg till 
en bättre värld, en grönare 
tillvaro och ett tänkbart sätt 
att rädda jorden till nästa ge-
neration. Kan man förmå ma-
joriteten att resa kollektivt 
kommer utsläppen att minska 
radikalt och dessutom rade-
ras en stor del av trafikpro-
blemen. Nu pryder den ne-

gativa kritiken istället kollek-
tivtrafiken och jag är inte ett 
dugg förvånad om många is-
tället ser den egna bilen som 
enda alternativet.

Det skulle emellertid finnas 
ett sätt att vända på skutan. 
Den moderna människan är 
nämligen ganska lätt att på-
verka. Det finns ett strate-
giskt beslut som alla skulle 
köpa och som skulle föränd-
ra många bilförares beteende. 
Gratis kollektivtrafik!

Om det blev gratis att 
färdas kollektivt skulle pro-
blemet inte längre vara att 
locka till sig resenärer, utan 
snarare att ha plats för alla. 
Det ser jag som ett betydligt 
mer angenämt bekymmer 
jämfört med det klimathot 
som vi står inför. Gratis? Är 
det möjligt? Självklart inte. 
Inget är gratis. Finansie-
ringen skulle dock ske 
kollektivt, det vill säga 
via skattsedeln. Någon 
krona extra i skatt skulle 
vara väl investerade 
pengar. Vinsterna kan 
beskrivas i både stora 
som små perspek-
tiv. Det stora skulle 
vara att Sverige 
blev ett föredöme 
för resten av värl-
den och skulle 
andra nationer 
ta efter kan ni 
själva räkna ut 
vilka otroligt 
stora miljövin-
ster kollektiv-
trafiken skulle 
bidra med. 

Kanske skulle till och med 
isen smälta.

Ett litet, men positivt per-
spektiv, skulle vara att debat-
ten om betalsystem kunde 
läggas åt sidan. Ett antal kon-
trollanter skulle bli arbetslö-
sa, men dessa skulle å andra 
sidan kunna erbjudas kör-
kortsutbildning för buss.

Jag tror dessutom att kri-
tiken skulle lindras när det 
gäller anpassningar och för-
ändringar. Det skulle innebä-
ra en avlastning för informa-
tionsavdelningen som idag 
får ägna timmar åt att besva-
ra ilskna insändare och mejl.

Vi pratar mycket om nöd-
vändiga ansträngningar för 
miljön, men det som krävs 
för att verkligen nå resultat 
diskuteras sällan. En mer att-

raktiv kollektivtrafik 
är möjlig att skapa, 

men bara gratis är 
gott nog!
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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 

Bold Printing Borås 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

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 Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

VACKRA TYGER!
– enfärgat & tryckt, i metervara & färdigsytt

VARG-, BJÖRN- & FÅRPÄLS
Teddy & fleece i många färger

 Heminredning • Kläder 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Alvhems IK håller

ÅRSMÖTE
Lördag 13/2 kl 17.00

i klubblokalen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Medlemmar
hälsas välkomna!

Styrelsen

Årsmöte 2010
Lärarförbundet i Ale inbjuder alla sina 
medlemmar till Lokalavdelningens och 
A-kassans årsmöte.

Onsdag 10 feb i biolokalen, 
Ledet. Drop-in från kl 18.00

Program:
 • Förtäring
 • Årsmötesförhandlingar 19.00.
 • Medlemslotteri.
 • Biofi lm.

Anmäl att du kommer till ditt arbetsplats-
ombud eller exp. För mer information se 
vår hemsida. www.lararforbundet.se/ale

Välkomna!  /Styrelsen

Lunch
Vardagar kl  11-14

AfterWork
Varje fredag kl 17-21

TacoBuffén 
står framdukad!

Golfkrogen
Backa Säteri

Restaurang, Konferens & Fest

Nödinge, 0303-122 92

KAKEL • ALTANERKAKEL • ALTANER
PARKETTPARKETT

PLATTSÄTTNING
Ring: 0738 76 01 57Ring: 0738 76 01 57

0700 70 57 200700 70 57 20

- Älska handboll- Älska handboll

ÅRSMÖTEÅRSMÖTE
16 februari16 februari 

kl 19.00kl 19.00
Forsvallen SkepplandaForsvallen Skepplanda

Motioner skall vara styrelsenMotioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 2 februari.tillhanda senast 2 februari.

Välkomna!Välkomna!

NÄSTA UTGÅVA VECKA 10NÄSTA UTGÅVA VECKA 10
Boka din annons hos 
Kent 0704-38 52 58 
eller hos 
Calle 0707-22 89 39

De första bilderna 
från Sveriges
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Reportageidéer? 
Tipsa Jonas 0707-36 85 31 
eller Per-Anders 0704-92 35 07


