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Några dagar före jul-
afton släpper vi 
årets sista nummer. 

Jul- och nyårsveckan tar vi 
ledigt. Det behövs kan jag 
lova. Ett valår som 2010 
sliter. Det har i princip inte 
funnits en enda lugn stund 
sedan semestern. När valut-
gången dessutom innebar ett 
maktskifte för första gången 
under tidningens verksam-
ma tid medförde det att nya 
kontaktytor måste skaffas. 
För att tidningens rapporte-
ring ska fungera krävs alltid 
att det finns bra ingång-
ar. Det har vi haft under 
den rödgröna tiden och det 
känns som om vi har lyckats 
skapa det även hos alliansen. 
Det är inte bara hos oss som 
det blir nya rutiner, även 
de rödgröna måste försöka 
vänja sig vid tanken att sitta 
i opposition. Medias fokus 
kommer nu främst att följa 
vad alliansen fattar beslut 
om. Det faller sig ganska na-
turligt, eftersom det är dessa 
beslut som påverkar alebor-
na. Det nya blir att vi nu för 
första gången har en mycket 
insatt opposition. En oppo-
sition som kan och känner 
verksamheterna väl efter 16 
år vid makten. Det tror jag 
kan bli en tillgång, men för 
det krävs självfallet en öppen 
och positiv dialog.  Jag 
hoppas att parterna lyckas 
skapa den, det krävs ju två 
för att dansa.

Socialdemokraterna har 
riktat kritik mot att lokaltid-

ningen inte tillräckligt tyd-
ligt förmedlat deras offensi-
va skolsatsning i deras bud-
getförslag för 2011. Det be-
klagar jag i så fall. I de två 
budgetförslagen som kom-
munfullmäktige hade att ta 
ställning till, varav Allian-
sens antogs, var de rödgrö-
nas prioritering på skolan 
klart tydligast. Alla satsning-
ar var prissatta och välfor-
mulerade. Om den saken 
råder inga tvivel. Vad ale-
borna har frågat sig är dä-
remot varför den kom först 
nu?

Alliansen har en pott med 
pengar över som inte är för-
delad än. De har deklare-
rat att dessa främst är avsed-
da för skolan, men att de vill 
veta att de hamnar där de 
bäst behövs. För att veta 
det vill de informera 
sig ute bland skolper-
sonalen. Det förhåll-
ningssättet har jag res-
pekt för och har vägrat 
att kritisera det. Dess-
utom vore det ganska 
magstarkt att kriti-
sera nämnder som 
inte ens har till-
trätt än. Det sker 
först vid årsskif-
tet. Under 2011 
ska vi dock noga 
analysera vad 
orden förnyel-
se, förändring 
och förbättring 
står för.

I veckan 
blev det också 

klart med att Trafikver-
ket löser in affärsfastigheten 
på Norra Torget i Älväng-
en. Det möjliggör att under 
nästa år inleda förverkligan-
det av vision "Handelsplats 
Älvängen". Nya butiker ska 
ge liv åt handeln i samhäl-
let, men jag hoppas att man 
är noggrann i planeringen 
av butiksmixen annars riske-
rar den befintliga handeln, 
kärnan i Älvängens centrum, 
att ta stor skada. Att den nya 
politiska ledningen kan le-
verera denna julklapp är na-
turligtvis en stor framgång, 
men det ska bli intressant att 
se hur den tas emot.

Avslutningsvis vill jag 
önska er alla en god jul och 
ett gott nytt år. Händer det 

något revolutioneran-
de så rapporterar vi 

via www.alekuri-
ren.se.

Mitt i förändringen

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

ALE TRYCKTEAM AB

God Jul
&

Gott Nytt År
önskar

Box 129  •  445 23 Bohus
Tel 031-98 35 10
Fax 031-98 28 44

E-mail: ale@tryckteam.se
Hemsida: www.tryckteam.se

En riktigtEn riktigt

God Jul God Jul 
och ett och ett 

Gott Nytt ÅrGott Nytt År
önskar vi alla våra kunder

ALLANS
Älvängen

Tel 0303-74 66 05

ATG • Svenska Spel • Lotterier

God Jul ochGod Jul och
Gott Nytt ÅrGott Nytt År

önskar vi alla aktiva, ledare, medlem-
mar, sponsorer och övriga som på ett 

eller annat sätt stöder vår verksamhet.

God Jul
& Gott Nytt År

Vi fi nns nära dig!

Din lokala PC-leverantör
Göteborgsvägen 94 • Tel 0303-746550

&

God Jul
 & 
Gott Nytt År

Skepplanda 
Åkeri AB

tel. 0303-33 81 94

tillönskas våra kunder 
och vänner

Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 
lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

Uthyrning och försäljning av slalomskidor, 

pjäxor, snowboard m.m.

Vinnare i Ale Lions
Skinklotteri i samband med 

Älvängens Julmarknad:
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Serie K vit lott är ännu 

inte uthämtad

Allt för häst och ryttare, hund och katt,
foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14 • www.aleridsport.nu
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

God Jul &
Gott nytt år

Vi har stängt på jul- och nyårsafton


