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Det har varit mycket 
rött och blått den 
senaste månaden. 

Förvisso också en aning 
stänk av grönt på båda sidor 
– konstgrönt till och med. 
Alla har önskat tala, gärna 
fotograferas också. Nyhets-
tipsen har haglat över re-
daktörerna. Om mindre än 
en vecka är alla färger som 
bortblåsta, då är det svart 
och vitt som gäller. Alla vill 
inte längre tala, bara drygt 
hälften och efter en an-
strängande valrörelse orkar 
de knappt det. 

Mycket har handlat om 
framtidssatsningar och 
positiva initiativ till gagn 
för aleborna. En valrörelse 
tär på krafterna, då vi på 
redaktionen till skillnad från 
engagerade politiker faktiskt 
tvingas bevaka alla partiers 
aktiviteter – den politiske 
eldsjälen nöjer ju sig med att 
stå i sitt eget tält... 

Skämt å sido, jag tror att 
många pustar ut efter den 
19:e september. Politik är en 
grym bedömningssport, men 
samtidigt en av våra mest 
rättvisa eftersom alla svenska 
medborgare erbjuds möjlig-
het delta i kröningen av en 
eller flera vinnare. Segraren 
får makten som vinstcheck 
och förloraren får hopplös-
heten. Det enda vi bestämt 
kan veta är att valets vinnare 
har majoriteten av väljarna 
bakom sig, vilket gör att 
de med all rätt får driva sin 

politik under de kommande 
fyra åren. Det är ju det vi tar 
ställning till. Efter den 19 
september duger det inte att 
gny. Vi gör vårt val och rätt-
visan segrar eftersom varje 
röst är lika mycket värd.

De partier som hamnar 
i opposition ser sig själv-
klart som stora förlorare. 
En intensiv valkampanj med 
många timmars insats ris-
kerar att kännas totalt me-
ningslös, men då är det vik-
tigt att påminnas om möj-
ligheten att även fortsätt-
ningsvis kunna påverka. En 
offensiv oppositionspolitik 
kan aldrig viftas bort. Sär-
skilt under ett valår ser man 
hur oppositionens attack-
er faktiskt får resultat. 
Konstgräsplaner haglar 
för tillfället över kom-
munen. Det är dock 
betydligt mer krävan-
de för att lyckas driva 
igenom idéerna så länge 
man sitter i opposition. 
Det krävs mer stra-
tegi och list för att 
vinna gehör. Op-
positionen bör 
därför tämligen 
snabbt ompröva 
sin förlorarkäns-
la. Det går att 
hitta vägar för 
att påverka även 
utan att sitta i 
majoritet.

De riktigt 
stora förlorar-

na är istället de som aldrig 
orkar masa sig iväg till val-
lokalen. De som vaknar upp 
den 20 september och till 
sin stora förargelse upp-
täcker att "fy f-n vann de 
valet? Aj, det där var inte 
bra för mig. Jag hade önskat 
mig något helt annat". Att 
inte ens använda röstsedeln 
och sedan upptäcka att jag 
egentligen brydde mig och 
definitivt hade en åsikt. Där 
har du valets stora förlorare. 
Se till att inte hamna bland 
dem!

Obs! Tidningen är väl-
fylld med politisk propagan-
da. Läs med förstånd.

Nu gör vi vårt val

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

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

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

SISTA CHANSEN!
Sök till Ale Lucia nr 58

- En upplevelse för livet

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

• Sista ansökningsdag: 28/9

•    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. 

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

LOPPIS
ALE-GÅRDEN I NYGÅRD

LÖRDAG 25/9 2010 
LÖRDAG 30/10 2010
LÖRDAG 27/11 2010
TID KL: 10.00-14.00
BOKNING LOPPISBORD
Anita 0520-66 21 14
Pris per bord 75 kr

Cafeteria finns
klipp ur och spara

Skepplanda bibliotek
Söndag 19 september 

kl 11.00-15.00

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


