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Ett av alebornas främ-
sta verktyg att göra 
sin röst hörd och att 

påverka utvecklingen sker 
genom ortsutvecklingsmö-
tena. Det kan vi konstate-
ra efter att mer än hälften 
av vårens ortsmöten har ge-
nomförts. I Alvhem, Skepp-
landa och Starrkärr-Kilan-
da har det varit publikrekord. 
Bara i Nödinge, som normalt 
sett brukar vara välbesök-
ta, slapp arrangören att dela 
på bullarna. Kanske berodde 
det på att mötesrubriken inte 
var tillräckligt lokal. Ett upp-
skattat ortsmöte innehåller 
i regel alltid en tydlig lokal 
frågeställning som berör de 
boende. Det är 
snudd på me-
ningslöst att 
försöka få 
medborgarna 
intresserade av 
allmänt plan- 
och strategi-
arbete i kom-
munen. Det är 
frågor som berör och som 
känns möjliga att påverka 
som måste upp på agendan. 
Hur som helst är det oerhört 
glädjande att ortsborna i väl-
digt stor utsträckning nu tar 
tillfället i akt att yttra sig när 
ledande politiker och tjänste-
män bjuder in till ortsutveck-
lingsmöten.

Lika roligt var det att Pe-
larteatern i Alafors, som 
under två veckors tid har 
spelat Agata Christies 
klassiska pjäs "Råttfällan", 

var mer eller mindre full-
satt i söndags. Underbart 
att denna seriösa ungdoms-
grupp fick avsluta att spela 
inför en stor publik – det 
var de väl värda. Det gnälls 
ganska flitigt på alla ungdo-
mar som utmärker sig nega-
tivt, därför är det vår skyldig-
het att visa vår uppskattning 
när andra på ett föredömligt 
sätt visar på positiv framåtan-
da. Att som vuxen infinna sig 
i Pelarteatern när det bjuds 
på strålande underhållning, 
oavsett man känner någon på 
scen eller inte, är en form av 
civilkurage för samhället.

Just civilkurage var ämnet 
för kvällen 

när tidigare 
chefsåklaga-
ren, Barbro 
Jönsson, fö-
reläste för 
kvällspig-
ga företagare 
på Ale Golf-

klubb. Beröm-
men haglade efteråt. Ändå sa 
hon bara saker som vi egent-
ligen anser vara rent och sunt 
förnuft. Fast hon gav också 
några bra exempel på vad 
konsekvensen kan bli av 
att agera enligt logi-
kens tema. Bussfö-
raren som grep in 
när en försvars-
lös kvinna blev 
knivhotad och 
rånad vet idag 
vad priset 
kan bli. Efter 
att föraren 

hade övermannat gärnings-
mannen och kastat av honom 
inkom en anmälan. Det slu-
tade med en skriftlig var-
ning från bussbolaget, trots 
att föraren i allas ögon var en 
hjälte.

I veckan hölls också ett 
påverkanstorg där ungdo-
mar mötte Ales ledande po-
litiker från båda blocken och 
ställde frågor om kollektiv-
trafik, mötesplatser, skola 
och kommunen i sin helhet. 
Det rådde en god ton trots  
en hel del kritiska frågor an-
gående beslutet om fritids-
ledarna. Vindarna mojnade 
dock när nytillträdde Kultur- 
och fritidsnämndens ordfö-
rande, Isabell Korn (M), av-
slöjade att inte heller hon var 
nöjd med hur beslutsproces-

sen gått till. 
Ödmjuk-
het räcker 

långt.

Ödmjukhet räcker långt

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
VD
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
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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. 

Nol företagscenter
Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

ÅRSMÖTE
27 april kl 19.00
Alboskolans matsal

Motioner ska in till 
styrelsen ��������	
�

Alla medlemmar, föräldrar 
och andra intresserade hälsas 

�������	�
��������
/Styrelsen

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

DRAGSPELS-
STÄMMA

på Skogsvallen i Kollanda

28 - 29 - 30 april
För anmälan 
och info ring:

Ingrid/Bengt Tilly 

0303-74 71 31

Gunilla/Rune Hansson 

0303-33 83 03, 

0703-63 93 75

Välkomna!

Frukt&Grönsakshuset
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I Alvhem, Skepplanda 
och Starrkärr-Kilanda 

har det varit 
publikrekord.
Om ortsmötenas succé

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

TYGLADAN
- Fin TRIKÅ i olika färger
-  Gardinstänger 99:-
- Vaxduk 30:-/m

- Markisväv 95:-/m �������	


Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

������4
Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Påskägg med färskt godis!
Nyhet! Slushmaskin med 9 smaker
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Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren


