
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!

Ale är ett Sverige i mi-
niatyr efter valet. Alli-
ansen gör ett hyggligt 

val, men inte tillräckligt bra 
för att kunna föra sin politik 
utan förankring. Precis som 
i riksdagen är det Sverigede-
mokraterna som sitter med 
tillräckligt många mandat 
för att tillsammans med So-
cialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet 
sänka ett "regeringen". Det 
är därför inte särskilt förvå-
nande att Alliansen nu för-
söker locka med sig främst 
Miljöpartiet. Med de gröna 
ombord kan en ny majori-
tet manövrera skeppet be-
tydligt tryggare, men frågan 
är vad denna inbjudan kostar 
politiskt. Å andra sidan har 
Miljöpartiet också en del att 
vinna, förutom att man för-
lorar sitt förtroende hos sina 
tidigare allierade, får man 
en chans att fortsätta påver-
ka och driva den miljöpolitik 
som väljarna givit dem för-
troendet att föra. Det är ju 
få förunnat att först förlora 
ett val och sedan ändå sitta 
på vinnarsidan. Det kan nog 
bara hända i politiken...

Personvalskampan-
jer är också spännande att 
följa. I Ale märktes Mo-
deraternas Peter Kornesjö 
mest. Han gjorde konstgrä-
set till en valfråga och fick 
bra valuta. 427 kryss till-
hör rekordtabellens övre del 
i Ale sedan personvalet in-

fördes. Jag tror – har inte 
hunnit kontrollera – bara att 
det är Inga-Lill Anders-
son (S) som 2002 lyckats få 
fler kryss. Däremot är det 
Sune Rydén (KD) och Jan 
A Pressfeldt (AD) som är 
mest populära internt, då de 
fick nära 15% av rösterna i 
sina respektive partier. No-
terbart är också att Tyrone 
Hansson (S), en gång LO-
fackens ordförande i Ale, 
fortfarande har en folklig 
förankring. Trots en obe-
griplig 23:e plats på Social-
demokraternas lista till kom-
munfullmäktige kryssade 
136 personer Tyrone Hans-
son. Det var tredjen mest i 
partiet och med andra ord 
tur för Alliansen att inte han 
lanserats hårdare...

För övrigt är det 
fortfarande svårt att se 
en självklar vinnare i 
valet. Det kommer att 
bli en tuff mandatperiod 
för den koalition som 
väljer att regera. 
Att "regera" i 
minoritet kan 
bli kämpigt, då 
det i avgörande 
frågor kommer 
att krävas stor 
kompromiss-
vilja. Fast med 
tanke på den 
valrörelse 
som nu ligger 
bakom oss var 
ju samtliga par-

tier överens om att skolan 
nu ska stå i fokus. Det torde 
betyda att en rejäl satsning 
på utbildningssektorn knap-
past möter några protester 
oavsett vem som leder kom-
munen. Däremot lär det bli 
betydligt svårare för de röd-
gröna att fortsätta sin stra-
tegi med en centralisering av 
den kommunala administra-
tionen. Vad som händer med 
Olle Skoglunds byggprojekt 
i Surte blir också intressant 
att skåda? Var det ett utspel i 
valrörelsen eller menade han 
allvar?

Vi går en spännande tid 
till mötes när en ny majori-
tet ska ta plats – för bilden 

av hur den ser ut är 
fortfarande ganska 

otydlig.

Valreflektioner

Ledare

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

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

LEDIGA 
CIRKELPLATSER

Anmälan och Frågor
Ring: 0520-428480 

Träslöjd
Himlaskolan, Alafors

Tisdagar 

Kl 18.15 - 21.30

Ledare: 

Gunnar Wiik

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

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
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ÄLVÄNGEN - 0303-74 99 41
BOHUS - 031-98 19 18

VarmVattenGympan 
startar torsdag 7 okt.

Kontakta din sjukgymnast 
för remiss.

Välkomna!

UTFÖRSÄLJNING�
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MIMOSA 

Dressinvägen 6, ALVHEM
Tel: 0703-35 17 38
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TACK!
• alla Ni som röstade liberalt!

• alla duktiga valarbetare!

• för alla ”goa” pratstunder 
 på torgmöten och per telefon!

• för allt stöd!

www.folkpartiet.se/ale
Tel: 0303-74 10 30
rose-marie.liberal@telia.com

Vill Du vara med och 
förbättra Ale kommun i 
socialliberal anda?

Kontakta oss!

 BRIDGE KURS
Är du intresserad av att 
lära dig spela bridge?

Kursstart onsdag 6 oktober
Anmälan: 0303-74 86 11

0704-41 97 00
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Vill du börja 
åka skridskor?
Vi tränar i Oasen på 
lördagar i oktober 
12.00-13.00 och f.r.o.m 
november 11.30-12.30,
vi sätter igång den 
2 oktober. 
Anmäl dig genom att maila: 
skridskoskolan@ykk.se
Hoppas vi 
ses på isen!


