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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Det är ett minst sagt 
blandat nummer ni 
får denna veckan. 

Tidigt kan ni läsa om visio-
nären Olle Skoglunds nya 
tankar kring Surte centrum. 
Längre bak gör sig en tung 
historia från samma ort sig 
påmind. Surteraset väcker 
många hemska minnen till 
liv och den 29 september är 
det 60 år sedan jordskredet 
inträffade.

Historia i all ära, den kan 
vi lära mycket av men fram-
tiden är mer spännande. 
Olle Skoglund presentera-
de av någon anledning, som 
jag ännu inte riktigt själv har 
räknat ut, ett skissförslag på 
ett tolvvåningshus i centrala 
Surte, granne med den kom-
mande pendeltågstationen. 
Frågan är bara om det är ett 
utspel lagom till valet – om 
inte – varför var bara social-
demokrater inbjudna till den 
exklusiva presskonferensen? 
Redaktionen börjar bli smått 
allergisk mot inbjudning-
ar, eftersom dessa haglar ner 
från våra politiska entusias-
ter. Det medför att vi tänker 
en extra gång inför varje en-
skild aktivitet. Så hur all-
varlig är idén om en stor-
satsning i Surte? Är det bara 
ett utspel? Kan det verkli-
gen vara så enkelt att plöts-
ligt bygga ett hotelliknan-
de höghus centralt i bruks-
orten? Varför presenteras 
det två veckor före valet och 
inte efter när Olle Skoglund 

definitivt vet vilka han måste 
ha med på tåget för att resan 
till ännu ett Towerprojekt 
ska bli av?

Hur som helst är det kul 
med visioner och det är 
alltid lika roligt att lyssna till 
entusiaster som Olle Skog-
lund. Surte Cricle Tower 
må aldrig bli verklighet, 
det var ändå en fascineran-
de idé. Veckans vision heter 
Surte Square Tower och ska 
enligt arkitekten själv vara 
mer realistiskt att förverkli-
ga inom vettiga ekonomis-
ka ramar. Själva grundtan-
ken med en förtätning av 
bostäder centralt nära pen-
deltågstationerna går inte 
att klandra. Höghus om tolv 
våningar är jag mer tvek-
sam till. Än så länge har 
det visat sig tämligen 
svårt att få igenom den 
typ av idéer. Geotekni-
ken i älvdalen spelar en 
betydande roll och det 
krävs också en mängd 
andra insatser och an-
passningar. I Nö-
dinge ville en ex-
ploatör bygga 
sju våningar på 
Backa Säteri, 
men tvingades 
tänka om efter-
som Räddnings-
tjänstens stegbi-
lar inte har ka-
pacitet att klara 
mer än sex vå-
ningar. Nu vet 
jag inte om just 

en sådan detalj skulle kunna 
stjälpa ett projekt om 26 att-
raktiva lägenheter i Surte, 
men vad jag vill ha sagt är 
att det ska rinna mycket 
vatten under broarna innan 
ett höghus om tolv våningar 
får bygglov.

För övrigt är det ett spän-
nande skådespel som ut-
spelar sig just nu på gator 
och torg. Politiken har 
sällan varit så livaktig som i 
denna valrörelse. Kreativi-
tet och fantasi präglar par-
tiernas valarbete. När man 
ser hur mycket tid och kraft 
som eldsjälarna lägger ner 
känns det nästan lite trå-
kigt att ett antal av partier-
na snart kommer att stå som 

förlorare med häng-
ande huvuden – 

långt borta från 
den energi och 
pratsamhet som 
existerar i skri-

vande stund.

Svår höghusvision

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

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.
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0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus, Lilla Edet, 
onsdagen 15 september 2010, kl. 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Information - infrastruktur
- Svar på motion från Madeleine 
 Dahlgren angående brist på 
 hyreslägenheter i Lilla Edets kommun
- Antagande av biblioteksplan för 
 Lilla Edets kommun
- Ägardirektiv till Lilla Edets industri- 
 och fastighetsaktiebolag 

Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
8 september 2010.

Nybörjarkurser i:

Torsdag 16/9 kl 19.00
Linedance

Square Dance
Måndag 13/9 kl 19.00
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Surte Swingers

I Surte kulturhus

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!

89:an’s Shop
Göteborgsv. 87, 446 32 Älvängen

Välkomna till 89:ans Shop!
Nu i större lokal och utökat sortiment

Mängder av vackra garner,
även antikt och kuriosa

I fd Games and Books lokal

LINGON - BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. 

Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- 

och tranbärssylt (60% bärhalt). Endast svenska bär. 

Allt i mån av tillgång. Säljes från lastbil:

VARJE LÖRDAG fr 4/9 t o m 18/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell 

(Tudor) 13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, 

Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Järn & Trä 15. 

(ingen förbeställning). 0708-26 61 34

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
HÖSTENS FÖRSTA KOLLEKTION 

- I BÅDE METERVARA & FÄRDIGSYTT

ÖLJETTLÄNGDER FÖR ALLA STILAR

FR. 299:- /2-P
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Nya som gamla spelare hälsas 
hjärtligt välkomna!
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Herrar  Tisdag 20:00 - 22:00 
             Söndag 20:30 - 22:00
Damer  Måndag 20:30 - 22:00
 Onsdag 20:30 - 22:00
P97     Onsdag 19:00 - 20:30
           Söndag 19:00 - 20:30
U00/01  Onsdag 17:30 - 19:00
      Söndag 17:30 - 19:00
U02/03  Söndag 08:30 - 10:00
U04/05  Fredag 16:00 - 17:30

Har ni frågor kontakta vår Ordförande 
Ann-sofie 0303 338406

BUGGKURS 
för NYBÖRJARE
Kungälvs-parken

Start 14/9 
Kl.18.00-19.30
kursen är på 6ggr.
Vuxna: 400:- 

Under 20 år: 300:-
Anmälan hos: 
Pac 0702-087634
Tommy 0768-056250

www.kungalvsparken.se
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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

180 kr

Klippning Dam, 
Herr, Barn

PREMIÄR-
ERBJUDANDE


