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Det har varit något av 
ett politiskt debatt-
vakum sedan 20 sep-

tember förra året, men nu 
börjar temperaturen sakta 
stiga igen. Efter att ha läst 
igenom veckans tidning är 
jag övertygad om att ni delar 
min uppfattning. Nu höjs 
rösterna igen. Beslut ifråga-
sätts och kritiseras. Lokal-
tidningen kallas ”Micke-Bla-
det” hos de rödgröna och ti-
digare ”Jalle-Kuriren” hos 
alliansen. Vad tidningen pu-
blicerar är av yttersta vikt 
har vi fått lära oss på redak-
tionen och så länge vi har 
smeknamn på båda sidor 
anser jag att vi gör ett god-
känt jobb. Vi är mitt i de-
battens nålöga, vilket kräver 
ansvar. Jag brukar akta mig 
för att ta ställning i politis-
ka stridsfrågor, men gjorde 
ett undantag i ”kommun-
direktörsaffären”. Inte för 
att jag någonsin uttryck för 
eller emot själva avskedan-
det, däremot uttalade jag en 
tydlig ståndpunkt i frågan 
om 22 månadslöner var en 
rimlig fallskärm. Det tycker 
jag inte, men det betyder 
inte att man för den sakens 
skull måste dela den mode-
ratledda alliansens beslut. 
Det känns viktigt att göra 
denna markering eftersom 
tidningens opolitiska ställ-
ning är viktig och målet är 
att det aldrig ska behöva 
ifrågasättas.

Hur som helst lever debat-
ten igen. Kommunstyrelsen 
tvingas banta sin verksamhet 
med nära 8 miljoner kronor. 
Det kommer att få kon-
sekvenser. Självklart. Hur 
detta slår vet vi inte än och 
därför får vi akta oss för att 
döma. Det blir lättare när 
vi har ett facit… Efterklo-
ka är vi ju alla. Som tur är 
vågar en del kritisera redan 
nu. Det är det som gör de-
battsidorna så roliga. Det 
handlar om allt från föränd-
rade budgetramar och vind-
bruksplaner till resecentrum 
som i oppositionens ögon 
bara beskrivs som en blivan-
de vänthall. Det är en levan-
de debatt och när den förs i 
lokaltidningen blir jag mäkta 
stolt. Vi vill vara det forumet 
– händelsernas arena.

I veckan som gick kom 
också lugnande besked från 
Sveriges kommuner och 
landsting. Skatteprognosen 
som i december var så dyster 
för Ale kommun har nu ny-
anserats. Plötsligt har vi 1 
miljon mer än beräknat. 
Det skulle inte förvå-
na mig om den siff-
ran blir ännu bättre 
längre fram. 
Krisen ligger 
bakom oss och 
även om skat-
teintäkterna 
släpar efter 
tror jag inte 
att Ale var 

så utsatt under krisen som 
vi befarade att vi skulle bli. 
För den nya politiska led-
ningen var det säkert ett po-
sitivt besked med större in-
täkter, men samtidigt kolli-
derar det med strategin att 
verksamheter måste skrotas 
för att skapa utrymme för 
resurser till skolan. Kommer 
man kunna med att fortsät-
ta förändra i samma höga 
takt samtidigt som intäkter-
na stiger? Nu går det inte 
att motivera förändringar-
na med en svag ekonomi. 
Kanske är det då ordet för-
nyelse kommer in i bilden 
– eller hur var det – föränd-
ring, förnyelse.... Förbätt-
ring? Ja, det återstår att se.

I debattens nålöga

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
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0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

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 utnyttjas 

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

alekuriren  |   nummer 7  |   vecka 8  |   20112

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI ���������	
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Måndag 7 mars kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
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ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING
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Årsmöte

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-P

-  HISSGARDINER  FR. 139:-
- TEXTILIER FÖR PYSSEL
- MYSBYXOR 105:-/PAR
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NÖDINGE NORRA VÄGFÖRENING

NÖDINGE NORRA VÄGFÖRENING

Torsdag 17 mars 
kl. 18.00

Nödinge Församlingshem
Gamla Kilandavägen 17

Möteshandlingar: se vår nya 
hemsida under fliken ”Aktuellt” 

www.nodingevagforening.se

Välkommen!

ÅRSMÖTE

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

Adam Eriksson  0303-333 734

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -

REA 50-70% t o m 28 februari

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

Fredag 10-18 • Lörd 10-14


