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Ale fortsätter att sjunka 
i allt högre hastighet 
på Svenskt Närings-

livs rankinglista över nä-
ringslivsklimatet bland Sve-
riges kommuner. Plats 227 
av landets 290 kommuner är 
ingen munter läsning, tvärt-
om ger undersökningen Ale 
kommun en svidande kritik. 
Nu går det inte längre att 
vifta bort resultatet. När Ale 
tillhör landets sämsta kom-
muner inom så många olika 
områden måste konsekven-
sen bli kraftfulla åtgärder, 
men det är lättare sagt än 
gjort. Där Ale sticker ut som 
mest, negativt sett, hand-
lar allt om attityder och be-
mötande. Hur åtgärdas det? 
En attityd är ofta ett förhåll-
ningssätt som vi har lärt oss 
och antagit, det är en kultur 
och inget du tvättar bort 
med Super 10. Det kommer 
ställas tuffa krav på ledarska-
pet i den kommunala orga-
nisationen för att förändra 
den servicekänsla som rap-
portens resultat menar att 
Ales tjänstemän saknar. Jag 
tror att dessa förändringar 
i de mjuka frågorna är syn-
nerligen utmanande. Det 
hade varit lättare om kriti-
ken hade riktats mot dålig 
kollektivtrafik för pendlare 
till Ale. Då är åtgärden täm-
ligen enkel. Nu ska levan-
de materia, människor med 
ett invant beteende, lära sig 
att tänka nytt. Svårast i den 
processen är nog att först 

övertyga dem om att dagens 
bemötande inte är accepta-
belt. Jag tror nämligen inte 
att alla delar undersökning-
ens resultat. Jag är ganska 
säker på att både tjänstemän 
och politiker anser att de 
har en positiv syn på företa-
gandet i Ale kommun. Den 
uppfattningen delas uppen-
barligen inte av entreprenö-
rerna och det är detta som 
är utmaningen – att överty-
gade tjänstemän och politi-
ker ska övertygas om att de 
måste förändra sin attityd 
som de själva redan anser 
är relevant. Det här är tuffa 
frågor och för att vända den 
negativa utvecklingen, det 
pinsamma betyget i Svenskt 
Näringslivs ranking, måste 
just ett antal frågeställning-
ar prägla det dagliga arbe-
tet i mötet med företaga-
re. ”Gjorde jag mitt bästa 
för att besvara företagarens 
fråga? Kan vi göra något 
mer för att lösa problemet? 
Var företagaren nöjd och 
förstod frågeställaren svaret?
Det är dags att kavla upp 
ärmarna och denna rap-
port från Svenskt Nä-
ringsliv får inte stäl-
las i hyllan. Den 
måste tas på 
allvar!
Ale är bara 
med på tio-
i-topp-lis-
tan under 
en rubrik; 
”Medias at-

tityder till företagande”. Där 
placerades Ale på plats sju, 
och kan vi som lokaltidning 
bidra till ett bättre närings-
livsklimat har ni mitt ord på 
att vi ska göra det!

Tack alla som på ett eller 
annat sätt hjälpt till i insam-
lingen till Europas fattigas-
te barn. Som någon sa; ”Tja, 
en tjuga kan jag klara mig 
utan!” Hade alla förvärvsar-
betande alebor tänkt så hade 
vi kunnat hjälpa 600 barn, 
nu får vi nöja oss med att 
de 100 mest utsatta barnen 
i den lilla fattiga kommu-
nen Budesti får en chans till 
en bättre vardag. Det hade 
inte gått utan bidraget från 
oss i Ale.

Nu är det allvar

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad
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0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
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Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
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Frilans
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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 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. 

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 �������	


GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 17 maj kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård

Årsmöteshandlingar
utställs på Skepplanda 
Bibliotek senast 10 maj

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

www.vagforeningen.com

30 års yrkeskunskap

070-587 98 45

Tak, fasad, plåtslagerier, 
snickerier samt murningnar. 

Även markstensläggning.

Dinglare Ltd

Allt inom fastighets-
reparationer till 
humana priser

Pelargon 20kr
Mängder av 

sommarblommor 
Billiga inneväxter

Elias Blommor
Göteborgsv 107, Älvängen

(Mitt emot Statoil)

PRISVÄRT OCH ENKELT 
ATT RESA KOLLEKTIVT!

Lars-Erik Carlbom

Centern i Ale
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MAJMÖTE
i Prästalund

onsdag 18 maj kl 18

Alla centerkvinnor 

är varmt välkomna!

Frukt&Grönsakshuset
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Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Nyhet! Slushmaskin med 9 smaker

20% på chokladhyllan!

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

HJS Fotvård Nödinge vårdcentral

Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård
Fotvård i fotbad
Avlägsning av förhårdnader, liktornar mm

Jag gör även hembesök
Boka tid: 0702-88 99 17


