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Vi springer in i advent, 
luciatonerna blir 
allt tydligare, lusse-

bullen har smugit fram och 
tomten har börjat snida i 
verkstaden. Nu stundar åter-
igen en hektisk tid av mark-
nader, advents- och lussefi-
rande innan vi pustar ut och 
sätter oss framför julskin-
kan. Hör och häpna, efter 
den här tidningen återstår 
bara fem nummer av Aleku-
riren innan 2010 ska sum-
meras. Redan nu står det 
klart att det blir ett av de 
mest politiskt intressan-
ta åren att analysera. Lilla 
Edet som länge har varit ett 
starkt centernäste fick efter 
valet en ny majoritet bestå-
ende av Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Folkpar-
tiet – bara den kombinatio-
nen är ju spännande att fun-
dera kring. 

Politisk revolution
I Ale blev det också något av 
en politisk revolution, då de 
traditionella och borgerliga 
partierna för andra gången 
i kommunens historia tog 
över rodret i samarbete med 
Aledemokraterna. Senast det 
begav sig var 1991 och varade 
bara i tre år. Den här gången 
är den en ganska ung och re-
lativt oprövad moderat led-
ning som håller i taktpinnen. 
Att sitta vid sidan av och bara 
betrakta händelserna är som 
att uppleva ett mindre skåde-
spel – en del saker är ovän-
tade och chockerande, andra 
löjligt väntade.

När de rödgröna i veckan 
presenterar sin skuggbud-
get för 2011 har de plöts-
ligt ändrat uppfattning om 
skattesatsen. Nu ska den kri-
tiserade höjningen med 30 
öre bort. Istället är det den 
borgerliga alliansen som nu 
vill behålla skatteintäkter-
na. Motivationen som So-
cialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet ti-
digare vidhöll var behovet 
av arbetsmarknadsåtgär-
der. Dessa minskas i de röd-
grönas förslag till hälften, 
medan alliansen som tidiga-
re "glömt bort" arbetsmark-
nadspolitiken vill satsa ytter-
ligare en miljon i åtgärder. 
Det är uppenbart en viss 
skillnad på att sitta i majo-
ritet. Ansvaret blir ett annat 
och du ser ständigt behov 
av satsningar. Dessutom 
är det helt uppenbart 
att skattesänkningar är 
lättare att erbjuda i op-
position än vid makten.

Detaljer senare
Detaljerna i blockens 
strategiska planer 
för 2011 offentlig-
görs först den här 
veckan och åter-
ges självfallet i 
nästa veckas tid-
ning. Det står 
dock klart att 
skolan blir den 
stora vinnaren. 
På den punk-
ten råder total 
politisk enig-
het. Det gör det 

dock inte kring två stora pla-
nerade investeringar. Ett nytt 
kommunhus i Nödinge finns 
inte med i alliansens plan, inte 
heller pengar till något rese-
centrum i Älvängen. Kring 
det sistnämnda är nog inte 
allt klart, men den nya po-
litiska ledningen har många 
frågor kring projektet och 
menar att "står det mellan pe-
dagoger i skolan och en ny biosa-
long för Folkets Hus så är valet 
enkelt".Vad som egentligen 
hände med resescentrumet 
som Västtrafik inlednings-
vis presenterade som ett mer 
eller mindre skrytbygge och 
som nu verkar sluta med en 
vänthall får vi nog anledning 
att återkomma till.

Resecentrum blir vänthall

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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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

Medlemmarna i Ale Golfklubb kallas härmed till

illÅRSMÖTE
torsdagen den 16 dec 2010 
kl 18.30 i Medborgarhuset, 

Alafors biosalongen
OBS! Komplett material finns att 
hämta på kansliet eller på vår 
webbsida: www.alegk.com  
fr.o.m. 14 dagar före mötet.

Julklappstips
till nära och kära!

Hagmans Konditori 5/3 2011
Lorensbergsteatern, Göteborg.Buss-
resa, biljett och teaterbuffé.....995:-

Ullared Julshopping 9/12..200:-

Lilla Edets Buss

3-5 december 

kommer Albert Voorn 

tillbaka till oss igen! 

Publikplatser fi nns 

kvar! Hjärtligt 

välkomna!

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

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

TYGLADAN
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GARDINSTÄNGER 99:-
JUL I LADAN 
– inredning, metervara  

& färdigsytt

Lapptekniks-
tyger60:-/m

Välkomna till

Grötfest
i Starrkärrs 
Bygdegård
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Onsdag 8 dec kl. 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor

Julgranar, granris, 
kransar, julkärvar

Säljes utanför 
ICA Supermarket 

i Älvängen
Fr.o.m 26 nov
Tel. 0706-75 10 51

har öppnat igen i Lödöse

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

Fredag 10-18 • Lörd 10-14
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HJ´ S 
Medicinsk fotvårdsklinik

1 feb öppnar vi i 
Nödinge Vårdcentral

Öppningserbjudande: boka tid 
innan 31 januari så får du en 
medicinsk fotvårdsbehandling 
för 250 kr ord pris 390kr 
Nödinge Vårdcentral 
Klockarevägen 16 
Boka tid: 0702-88 99 17

Heli Jutila -Diplomerad medicinsk 
fotvårdsterapeut kundförsäkring

NU SLÅR VI UPP 
STALLDÖRRARNA! 
För knatteridning 3-9 år 
Kom och prova på i vårt ridhus 
Sön den 28 nov kl 12-14
Välkommen till 

Ale Gård 
Skepplanda
Tel Annica:

0706-22 02 55 
www.alegard.se
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2 st ej uthämtade vinster: 
Närvarolotteriet Serie B 41 

Blåvita Lotter Serie K 48 

Ring för Avhämtning 0303-74 83 58 

Starrkärrs 
Röda Korskrets


