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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Ny teknik är främst 
avsedd för att ra-
tionalisera och för-

enkla. När effekten blir en 
annan, det vill säga förvirrar, 
föranleder fel och gör tillva-
ron så avancerad att inte ens 
den som mest förespråkar 
den egentligen förstår hur 
den fungerar – ja, då måste 
något vara allvarligt fel.

Västtrafiks nya biljettsys-
tem har kantats av bekym-
mer och missförstånd från 
första stund. Jag lider med 
alla på Västtrafik, som in i 
det sista försöker hitta ar-
gument för det nya syste-
met. Det uppdraget är ju i 
praktiken meningslöst, ef-
tersom en stor del av po-
pulationen redan har döds-
dömt teknikskiftet. På orts-
utvecklingsmötet i Nol var 
det så förvirrat med olika 
kort, + och T-tangenter, tax-
ezoner, linjer och tider att 
det till sist blev omöjligt att 
anteckna. Mötesordföran-
den, Lars-Ove Hellman, 
hade en intressant funde-
ring kring vad som händer 
när den förste personen som 
vägrar betala sina böter går 
till domstol och hävdar att 
systemet är för komplicerat. 
Hellman tror med all rätt 
att Vässtrafik omöjligt skulle 
överleva en sådan rättegång. 
Det tror jag med. Borde 
man inte reagera internt när 
inte ens bussförarna kan för-
klara för resenärerna hur de 
ska betala och vilka knappar 

som gäller? Magnetkortet 
var ett fenomenalt instru-
ment och vittnar återigen 
om devisen att ändra aldrig 
något som fungerar. Det 
finns tillräckligt med andra 
brister i vårt samhälle som 
förtjänar förbättringar.

Vårens ortsmöten har 
rullat igång. Inte helt ovän-
tat är kollektivtrafiken en 
nyckelfråga och förutom att 
det är svårt att betala så får 
Västtrafik faktiskt mycket 
beröm. Aleborna tycker att 
mycket har utvecklats till det 
bättre. Fler och tätare turer 
med expressbussar i rus-
ningstrafik uppskattas även 
om det har skett på bekost-
nad av lokaltrafiken. Det 
som är mest positivt är 
ändå att det här bara är 
början. Kollektivtrafi-
ken i Ale kommer näm-
ligen att bli avsevärt 
mycket bättre i fram-
tiden. Alependeln som 
pendeltåget kommer 
att heta öppnar helt 
nya dörrar och 
minskar avstån-
det till Göteborg 
med halva tiden 
för alebor i norr.

Stefan Krafft, 
trafikutveck-
lare på Väst-
trafik, var fun-
dersam efter 
att ha besökt 
två av tre orts-

utvecklingsmöten i veckan. 
Han undrade varför mötes-
deltagarna i princip bara var 
55 år och äldre. Den frågan 
är väl värd att beakta. Kol-
lektivtrafiken borde intres-
sera fler, men den kanske 
redan är så bra att synpunk-
ter saknas?

Nja, jag tror nog det är 
lite för tidigt att dra några 
slutsatser kring medelåldern 
hos engagerade alebor. När 
vi kommer till orter som 
Älvängen och Nödinge 
brukar även småbarnsföräl-
drar dyka upp. Vi får hoppas 
att så blir fallet även denna 
gång. Ortsmötena är ju ett 
demokratiskt forum och då 
är det önskvärt att alla gene-

rationer är med och 
tycker till.

Svårt teknikskifte

Ledare

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

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 40
susanne@alekuriren.se

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Surte/Bohus 
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE
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Tisdag 27 april kl 18.45
i Brf. Hyttan, Bruksvägen 3B. Surte

Alla intresserade, såväl 
medlemmar som icke 

medlemmar, är välkomna! 
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Trädgårdsdag i Skepplanda Bygdegård

Söndag 25 april kl 11-15
11.00 Underhållning av ukulelegruppen 
 4 Strängar Av Rött & Lila
Ca 12.00 Bernt Johansson 
 - pratar om biodling

Ca 13.00 Så Ett Frö 
 - AnnaMaria Hultén berättar om  
 köksväxtodling och vackra rosor.

• Linföreningen i Ale visar upp sin verksamhet.
• Försäljning av sticklingar och plantor
• Lotteriförsäljning & kaffeservering
• Fri entré

Skepplanda Sockens 
Bygdegårdsförening

Löpande bokföring, redovisning och fakturering

Svårt att hinna med?

Telefon: 0303-24 33 44
E-post: info@faktservice.se

www.folkpartiet.se/ale

Årsmöte 2010

Välkommen att lyssna 
till Nyamko Sabuni

Lördagen den 24 april kl 11.30.
Plats: Musiksalen i Ale gymnasium

Sveriges Jämställdhets- och integrationsminister 
gästar oss. Missa inte detta unika tillfälle!

Medlemmar:
09.30 Fika (anmälan!)
10.00 Underhållning
10.20 Årsmöte för Folkpartiet liberalerna i 
Norra Älvsborg inleds.

Anmälan på tel 0303-74 10 30; 070-558 49 13 eller rose-marie.liberal@telia.com

Medarrangör

Centern i Ale
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LOPPIS
För Världens Barn

Lördag 5 juni kl 10-15
i Starrkärrs Bygdegård
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Välkomna!

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99
www.vastkustkok.se

Nu är det vår!
Dags att så fröet till 
dina nya köksluckor!
RÄNTEFRITT - 23 DELBETALNINGAR!

• HEMSERVICE
• FRITT KOSTNADSFÖRSLAG I VERKSTADEN
• 1 ÅRS SERVICEGARANTI
• FÖRSÄLJNING AV ANTENNER, 
 PARABOLER OCH DATORTILLBEHÖR
• INSTALLATION AV ANTENNER 
 OCH PARABOLER

Reparation av 
TV – LCD – PLASMA – DVD – DATORER m.m.

Medlem i CANT & 
Sveriges Hantverkarråd

AD TV 
SERVICE

Du hittar oss vid korsningen i Agnesberg
Agnesbergsv. 21 • Agnesberg

Tel. 031-330 30 92, 0705-43 04 36

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16
Ale Torg 10. Tel 0303-971 40

20% rabatt på allt 
arbete under april

Ale Skomakeri & Nyckelservice
Kemtvätt - Skrädderi - Batteribyte
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