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Om tio veckor sätter 
vi punkt för 2010. 
Det har gått sanslöst 

fort. Ännu fortare går det 
om vi tänker att det bara är 
lite drygt två år kvar tills vi 
kliver på Alependeln och på 
mindre än 15 minuter från 
de flesta orter i Ale tar oss 
till Göteborgs central. När 
första spadtaget togs i april 
2007 så kändes det som en 
evighet. Nu är vi snart där, 
men som alltid i långa lopp 
tryter krafterna på upplop-
pet. Det är kämpigt nu. Det 
byggs över nästan hela kom-
munen och i rusningstrafik 
korkar det igen. Jag förstår 
frustrationen som alla pend-
lare känner, särskilt de som 
har tider att passa, barn som 
ska hämtas, fritidsaktiviteter 
som ska planeras, mat som 
ska lagas, tvätt-tider som 
måste passas och säg vad det 
inte är.... 

Vi är vana att kunna plane-
ra, att veta när vi är framme. 
Som pendlare i Ale är just 
detta inte möjligt. Tja, möj-
ligt är det, men det är inte 
särskilt sannolikt att det pla-
nerade schemat hålls. Samti-
digt känner jag stor respekt 
för BanaVäg i Väst som hit-
tills har lyckats behålla bra 
flöde i trafiken trots en om-
fattande byggnation. I början 
på veckan gick däremot allt 
åt pipan. Tekniken strulade 
och beräkningarna slog fel 
vid trafikljusen i Bohus. Det 
ledde till timslånga köer. Kri-

tiken var svidande och själv-
klart befogad.

Däremot tror jag inte 
som en del har skrivit att 
BanaVäg i Väst inte gör sitt 
yttersta. Vad har de att vinna 
på att trafiken inte flyter? 
De fysiska begränsningar-
na är ju uppenbara i denna 
trånga korridor där det nu 
byggs en fyrfältsväg och 
dubbelspårig järnväg – sam-
tidigt som trafiken ska flyta 
i samma korridor! Jag måste 
säga att jag är imponerad 
över att det överhuvudtaget 
är möjligt, men nu är jag ute 
på känslig is. Jag tillhör inte 
de som pendlar till Göte-
borg varje morgon eller hem 
från stan i eftermiddagstrafi-
ken. Hade jag gjort det, 
hade det nog låtit an-
norlunda. Jag är fullt 
medveten om det. 
Tycker ändå att vi ska 
utgå från att entrepre-
nörerna gör sitt bästa 
för att underlätta logis-
tiken. Har vi sedan 
smarta idéer som 
vi tror att ingen 
har tänkt på ska 
dessa självfallet 
framföras. Min 
bedömning är 
att BanaVäg i 
Väst är väldigt 
lyhörda och 
duktiga på 
att svara. Att 
de ändå inte 
alltid tycker 
som vi får vi 

respektera. Deras yrke är att 
bygga vägar, så de torde veta 
vad som är bäst.

Det händer en del roligt 
framöver. I Ale Arena rustar 
man för seklets bandymatch. 
Ale-Surte BK har utmanat 
Frölunda Indians hockey-
stjärnor. En match som inte 
får förloras och som ni de-
finitivt inte får missa. An-
teckna onsdag 10 novem-
ber och för en gångs skull 
tror jag förköp är att rekom-
mendera.

Jag hann inte till denna 
veckan, men om ni någonsin 
tvivlat behöver ni inte göra 
det, Olle Skoglund har ett 
fjärde torn på gång i Surte! 

Det rapporterar vi om 
nästa vecka. Håll ut 

till dess!

Håll ut – pendeln är nära
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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

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

SPF Skepplanda-Hålanda har genom 
styrelsebeslut beslutat att ej anordna 

julbord den 25 nov som tidigare utlovats.

Det blir däremot ett vanligt 

MÅNADSMÖTE
torsdag 25 nov kl 15 

Som underhållare har vi bjudit in 
MATS ANDERSSON som har ett 

naturprogram med bilder och kåseri.

Anledningen till förändringen är omsorg 
om medlemmarna ekonomi eftersom 

sillsexan och vårt 40 års jubileum tar hårt i 
kassan för den enskilde medlemmen.

Vi hoppas på förståelse av vår åtgärd.

OBS!
TIDEN

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

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:-
JULTYG • LYKTOR
HISSGARDINER

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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HÖSTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
2-3 november kl 12-15

Tag med eget glas eller 
köp för 10kr. Fri entré.

Matr. kostnad 10kr

Kvarnvägen 6 i Surte

har öppnat igen i Lödöse

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

28-29 oktober 

kommer Albert Voorn 

tillbaka till oss igen! 

Publikplatser fi nns 

kvar! Hjärtligt 

välkomna!

Vard 12-18, Lörd 10-14 
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA 

FULLMÄKTIGE
sammanträder

Tisdag 9 november 

kl 19.00
Ale-Skövde församlingshem

Ärende: Budget 2011

Leif Andersson Ordförande

Lödöse och Skepplanda-Hålanda

församlingar

inbjuder till 

ÖPPET HUS
i våra nya lokaler:

Ledetvägen 33

Onsdag 3 nov 16-18

Varmt Välkomna!
Postvägen 2, Älvängen
Telefon: 0303-749430

Torsdag 19-22

Lösgodis 590
/hg

Överraskning

GRAVSMYCKNING
Hos oss hittar ni det mesta

Välkomna!


