
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!

Veckans stora nyhet, 
den tillträdande mino-
ritetsledningen med 

Moderaterna i spetsen får ur-
säkta, var ändå Ales meste po-
litiker Jarl Karlssons (S) 
beslut att avgå som kommu-
nalråd. Det kom mycket över-
raskande och som en omedel-
bar följd av valförlusten. Jag 
hoppas dock att han inte har 
tagit förlusten personligen 
för jag tror att alla med insikt 
i den lokala politiken håller 
med om att Karlsson utifrån 
sin övertygelse alltid utfört 
ett ambitiöst arbete. Denna 
gång blåste dock den mode-
rata vinden in även över Ale – 
på samma sätt som har skett i 
många andra svenska kommu-
ner. Politiskt engagemang är 
ett lagspel, när laget förlorar 
– i detta fall partiet – är det 
omöjligt en persons ansvar.

För mig har Jarl Karlsson varit 
något av Alepolitiken per-
sonifierad. Det var han som 
ledande Älvängenpolitiker 
höll talet på Älvevis idrotts-
plats när sommarlovet förkun-
nades under mina första år i 
skolan. Tio år senare var det 
samma Karlsson som gav oss 
ungdomar förtroendet att 
skapa ett Kulturhus i Älväng-
ens idrottshall, då var Jalle 
kommundelsnämndens ordfö-
rande. När jag tog över lokal-
tidningen var han ordförande 
i Utbildnings- och kultur-
nämnden som ansvarade för 
den hyllade satsningen på Ale 
gymnasium. Det var en skola 
som präglades av delaktighet 
och elevdemokrati. Jag vet 

att jag var fascinerad över hur 
han med samma mantra som 
fick ett tjugotal engagerade 
ungdomar att bygga en egen 
fritidsgård i Älvängen, också 
lyckades skapa ett gymnasium 
som tog hela Sverige med 
storm. Det ena studiebesöket 
avlöstes av det andra. Riksme-
dierna stod till sist i kö för att 
göra inslag om skolan som lät 
ungdomar sitta i majoritet och 
fatta de avgörande besluten. 
Det var självklart inte bara 
Jalles verk, men vi som har 
följt honom vet att just dessa 
frågor om delaktighet och 
inflytande har varit hans hon-
nörsord.

Jarl Karlsson har suttit i 
ledande politisk ställning 
under hela min tid som chef-
redaktör och det ska sägas 
direkt att vi inte alltid har varit 
överens. Det har däremot 
alltid varit högt i tak – ibland 
kritik och ibland en ros. Min 
respekt för Karlsson som 
politiker bygger på att det 
oavsett stämning emellan oss 
alltid har varit öppna dörrar 
och jag minns inte den gången 
han inte har svarat i telefon. 
Då ska alla veta att jag har en 
förmåga att komma på saker 
väldigt sent och inte sällan på 
den heliga vilodagen. Jalle 
har ändå alltid varit den 
mest tillgängliga av alla 
våra beslutsfattare.

Med Jarl Karlssons avsked 
från Kommunstyrelsen 
försvinner vår mest pålästa 
och engagerade politiker. 
Det är olyckligt. Jag tror 

han hade kunnat göra ett 
riktigt bra arbete även i oppo-
sition för han saknar varken 
vilja eller idéer. Det tror jag 
alla är beredda att skriva 
under på. Hans beslut måste 
ändå respekteras fullt ut, men 
jag har svårt att tro att vi har 
sett honom för sista gången i 
lokaltidningen…

En politisk hyllningstext? Nja, 
smaka istället på 40 år som 
förtroendevald i Ale kommun. 
Ett politiskt engagemang, 
men också ett stort intresse 
för att utveckla Ale och dess 
verksamheter. Ordförande för 
Älvängens kommundel när det 
begav sig, utbildningsfrågor, 
omsorg och socialtjänst samt 
de senaste åren som Kom-
munstyrelsens ordförande i 
Ale med samhällsbyggnad och 
expansion överst på dagord-
ningen. Han påbörjar snart 
sitt 41:a år i Ale kommunfull-
mäktige. Det förtjänar inget 
annat än respekt. Jalle avgår 

med hedern i 
behåll.
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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

Trafikverket informerar

Beslut om indragning av del av den allmänna vägen 1998, delen med anslutning mot väg 
1996 och ca 480 meter norrut till dess anslutning med väg 1999, fattades av Vägverket 
2007-11-07. Detta innebär att vägen utgår ur allmänt underhåll. Syftet är att förbättra 
trafik säkerheten i vägsystemet genom att vägdelen stängs för genomfart. Genomfarts-
trafiken överförs till väg 2000 vars korsning med väg 1996 har byggts om till en säkrare 
korsning.

Vägen kommer att stängas för allmän trafik 2010-10-31. Vägen kommer fortsättningsvis att 
hållas öppen för gångtrafikanter och cyklister.

Trafikverket är en ny myndighet som ansvarar för de statliga vägarna och järnvägarna. Myndigheten ansva-

rar också för den långsiktiga planeringen av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se

LOPPIS
ALE-GÅRDEN I NYGÅRD

LÖRDAG 30/10-2010
LÖRDAG 27/11-2010
TID KL 10.00-14.OO

BOKNING LOPPISBORD
Anita 0520-66 21 14
Pris per bord 75 kr

Cafeteria finns

klipp ur och spara

Söndag 24 okt. kl 10-15
Hjärtumsgården

Hantverkare visar och 
säljer sina hantverk

Lotteri
Kaffe med dopp 

och korvförsäljning
Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

www.alekretsen.centerpartiet.se

Nomineringsmöte
Torsdag 28 oktober kl 19
i Starrkärrs bygdegård
 
Efter höstens val till kommun- 
fullmäktige i Ale är det nu dags att 
utse de centerpartister som ska väljas 
till kommunens nämnder och styrelser.  
Förslag från nomineringsgruppen kom-
mer att delas ut på mötet. 
Med god hjälp av Centerkvinnorna 
serveras det fika

Hjärtligt välkomna!
/Styrelsen
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ROTAVDRAG 

- 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget, 
vi utför alla inom måleri & bygg 

förekommande arbeten.

BOHUS MÅLERI & BYGG
0705-92 37 15

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

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

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:-
JULTYG • LYKTOR
HISSGARDINER

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Hör du dåligt är
du inte ensam


