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Vilket vakum det blev 
efter valet. Det känns 
faktiskt lite svårt att 

driva lokaltidning för tillfäl-
let. Vem ska vi prata med? 
De som just nu bestämmer 
och fattar besluten eller de 
som nu är valda att i fram-
tiden sitta i majoritetsställ-
ning? Å andra sidan är det 
inte definitivt vilka konse-
kvenser valresultatet får. Det 
är så jämnt att minsta fel-
manöver och osämja kan 
skapa ett annat maktöver-
tag. Det jag bygger mitt re-
sonemang på är att partierna 
agerar som de sa under val-
rörelsen. Med det som ut-
gångspunkt är det ganska 
givet att alliansen med stöd 
av Aledemokraterna, som 
tidigt har deklarerat att de 
står på den borgerliga sidan, 
kommer att göra anspråk på 
de tunga posterna. Det be-
tyder att det blir majori-
tetsskiften i alla nämnder, 
att fullmäktiges ordföran-
de kommer att vara från al-
liansen, att kommunstyrel-
sens ordförande kommer att 
vara moderat och att allian-
sen med Aledemokraterna 
litar på att Sverigedemokra-
terna inte tänker lägga krok-
ben för deras förändrings-
politik. Valresultatet medför 
emellertid att den nya majo-
riteten gör klokt i att finna 
breda, gärna blocköver-
skridande, lösningar i stora 
frågor. Det kan vara ett steg 
i rätt riktning att kanske 

till och med inte bry sig 
om ideologin i alla frågor. 
Kanske räcker det att istäl-
let besvara frågan; "Vad är 
bra för Ale?". Det kommer 
bli intressant att följa allian-
sens hantering av oppositio-
nens motioner. Allianspar-
tierna har under den senaste 
mandatperioden riktat skarp 
kritik åt att deras förslag yt-
terst sällan har tagits på 
allvar. Hur kommer de själva 
att göra när det nu råder 
omvänt förhållande?

Höstens ortsutvecklings-
möten har rullat igång. Jag 
placerades i Surte i ons-
dagskväll. Ett intressant och 
spännande möte, där arki-
tekten och samhällsbyggaren 
Olle Skoglund, berättade 
om sina planer för 
Surte centrum. Dessa 
presenterades dock i 
Alekuriren redan två 
veckor före valet, då 
Olle höll en pressvisning 
för lokaltidningen och 
fyra socialdemokra-
ter som då kallades 
kommunledning. 
Var det bra eller 
dåligt? Jag är 
rädd för att det 
var ett stort 
misstag att inte 
bjuda in opposi-
tionen. Ärendet 
kommer att 
hanteras poli-
tiskt och risken 
finns nu att 

denna attraktiva vision för 
Surte blir politiskt laddad. 
Det vore synd om den inte 
fick prövas utan fördomar 
för visst är det den här typen 
av initiativ som behövs nu? 
Centrala lägenheter nära 
pendelstationerna. Snygga 
husprojekt som sätter Ales 
orter på kartan. Det är möj-
ligt att det inte är byggtek-
niskt genomförbart, vad vet 
jag, men jag hoppas verkli-
gen att det sker en korrekt 
prövning. Att den skulle gå 
så fort att byggnationen kan 
starta i juni nästa år tror jag 
däremot inte på. Det är en 
utopi. Visioner i all ära, men 
lite verklighetsförankring är 
inte fel...
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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

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte  bibliotek

Surte kulturhus
lördag 23 okt

Barnteater Kl 11.00

Hozo
- Mamma Mu & Kråkan

Biljetter 20:-/st säljs på 
Surte bibliotek.

• Fiskdamm 
• Bokförsäljning (beg böcker)

• Servering 
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SURTE SISU
Förberedande Årsmöte
Alustava Vuosikokous

Lördag 16/10 kl 14.00

TERVETULOA!
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I samarbete med...
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Öppet hus 16 oktober Kl. 10-14
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Gratis tandkontroll & kloklippning

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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ale.sverigedemokraterna.se

TACK!

FRÅN
ALE

Få bonus på ditt ICA-kort!

0303-74 41 41 kl 17-19
matpavag@live.se

Upp till 
30 varor 159:-
60 varor 229:-
90 varor 299:-
120 varor 399:-

MAT 

PÅ VÄG FR
Å

N
 A

LE

Första 
leveransen 

100:-

Hemkört & klart!

��������	
���

��������
�������
��
����������������

�������	
�	�����������

��������������� ���� !
�����


