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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Vi går mot bättre tider. 
Om den saken råder 
inga som helst tvivel 

efter att ha lyssnat på både 
de rödgrönas och alliansens 
presskonferenser om målen 
för de kommande fyra åren. 
Nu ska skolan få önska-
de miljoner och centrala 
äldreboenden ska byggas i 
både Nödinge och Älväng-
en. Dagens majoritet (So-
cialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet) be-
tonar en fortsatt satsning 
på arbetsmarknaden där de 
främst vill underlätta för 
ungdomar att få jobb och 
sysselsättning. Löftet om 
att alla 16-17-åringar som 
önskar sommarjobb ska få 
detta är offensivt och friskt 
vågat. Alliansen pratar som 
väntat mest om att förbätt-
ra, förnya och förändra det 
som under de senaste åren 
fått utstå hård kritik – skolan 
och näringslivsklimatet. Det 
som är mest annorlunda är 
ambitionen att skriva med-
borgarkontrakt. Det som 
presenterades i tisdags om-
fattade 18 punkter/löften 
för 2011. I skolan ska elev-
grupperna inte få översti-
ga 25 elever och yngregrup-
per i förskolan ska inte vara 
ha fler barn än 12. Målsätt-
ningen är också att skatten 
ska sänkas till 22 kronor i ett 
första steg. Detta vill alltså 
Alliansen kontraktera ale-
borna med. Skulle tro att en 
del gillar den enkla formen 
för att sedan kunna följa upp 

att löftena hålls.
Som sagt det finns många 

tilltalande superlativer i båda 
blockens framtidspolitik. Vi 
som väljare ska nu avgöra 
vad som är mest trovärdigt 
och vilka vi tror är mest 
kompetenta att förverkliga 
visionerna. Ytterst anser jag 
att det ofta överväger till 
att bli ett personval. Göran 
Persson är ett utmärkt 
exempel. Han gav titeln 
"landsfader" ett ansikte. Alla 
gillade inte alltid vad han sa, 
men under svåra år litade 
folket på honom. Han hade 
ett stort förtroendekapital, 
men tröttnade och mattades 
med all rätt till sist. Då stod 
en ung och pigg moderat 
väntandes runt hörnet. 
Han lyckades till och med 
få trogna socialdemokrater 
att vända partiet ryggen. 
Jag tror inte att det var för 
politiken, utan mest för att 
de gillade motsatsen till 
den då ganska trötta och 
arroganta Persson. Landets 
nya statsminister fick en 
tuff resa inledningsvis och 
precis som Persson under 
90-talets krisår med 
skenande statsfinanser 
fick han stark kritik. 
Resultatet att nå en 
ekonomi med stark 
tillväxt delar Rein-
feldt med Persson. 
De använde sina 
verktyg som förvisso 
var olika på samma 
konsekventa sätt. En 
tydlig politik med få 

utsvävningar, men det finns 
alltid en grupp i samhället 
som får bita i det sura äpplet 
– den eviga frågan är emel-
lertid hur stor den är.

De som röstar ideologiskt 
tror jag har minskat kraftigt 
i antal, nu är det sak och 
person som avgör. Det är 
bara att inse det. Det gäller 
att marknadsföra sina visio-
ner och idéer på bästa sätt, 
att vara duktig på att förklara 
hur, var och varför.

Det tycker faktiskt jag 
att de flesta partier idag 
är – de är dessutom ganska 
fyndiga och från att ha tyckt 
att politisk marknadsföring 
mest ha varit en jäspning så 
kan jag numera till och med 
le en smula när jag bläddrar 
genom tidningarna, inte 
minst lokaltidningen.

Sak och person avgör

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 36
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

Johanna Roos
Frilans
0303-33 37 34
johanna@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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www.vattenkungen.se

Är du intresserad av 

tändkulemotorer
I så fall kontakta Daniel på tel 

0520-65 38 36, 0732-22 96 95 
eller kom till Lödöse Museum 

5 sept kl 14.00

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 14/9 kl 19.00

Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

Hunddagis / Hundpensionat

w w w . c o n v e n t i n a . s e
0520-66 01 900520 660520-66

Börjat jobba igen? Vi har fortfarande några 
dagisplatser kvar!
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ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

En upplevelse 
för livet
Sök till Ale Lucia nr 58

•  Du skall vara född senast 1994 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0303-74 80 95
eller 0708-94 14 51

Lina Lindström, Ale Lucia 2009
Mejla in ansökan & foto redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller skicka till Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

180 kr

Klippning

Dam
Herr
Barn

300 kr

500 kr

Gelénaglar
Franskt & glitter

Ögonfrans-
förlängning

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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EXTRAERBJUDANDE

PREMIÄRERBJUDANDE


