
Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Smekmånaden är över

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. 

I Ale har den moderatledda Kommunsty-
relsen varit verksam i ett drygt halvår. 
Smekmånaden är över, nu väntar en hel 

kommun på besked. Vilka satsningar ska 
göras i skolan? Inte att det ska satsas, det har 
alla förstått, utan hur? Vad vill den nya ma-
joriteten med skolan? Det är lätt att säga 
att den ska bli bättre, men på vilket sätt och 
vilka verktyg ska användas? Pengar saknas 
inte. Kommunstyrelsen har fortfarande en 
pott på över 16 Mkr som inte är fördela-
de och i en aktuell skatteprognos får Ale ett 
tillskott på ytterligare 12,5 Mkr. Otroligt 
positivt, men inga besked har ännu lämnats 
kring hur pengarna ska användas. På banken 
glädjer de varken aleborna eller barnen i 
skolan.

En satsning som borde stå högt upp på 
dagordningen är att rädda Ale gymnasium. 
Skolan ser ut att gå mot sitt sämsta intag 
sedan starten. Sannolikt kommer under 100 
elever att börja i Ale gymnasiums första ring 
till hösten. Kanske gör till och med kom-
munledningen bedömningen att underlaget 
är allt för svagt för att överhuvudtaget starta 
några nya ettor nästa år? Med tanke på de 
ekonomiska resurser som nu finns att tillgå 
vore det dock ett minst sagt destruktivt 
beslut. Problematiken är att det egentligen 
inte finns tillräckligt med elever för att 
starta en enda klass på något av program-
men, däremot ska det enligt skolledningen 
vara möjligt att samköra vissa gemensamma 
kurser över klassgränserna. Det är ingen 
optimal lösning, men det är ett sätt att vinna 
tid för att formulera en omstart av skolan. 
Att stoppa intagningen och sprida budska-
pet om Ale gymnasiums nedläggning skulle 
kunna få stora konsekvenser. En stor del av 
organisationen kommer att finnas kvar och 
eleverna kostar kommunen pengar oavsett 
om de går i Ale eller i en annan gymnasie-
skola.

Oavsett beslut om nästa års utbud i Ale 
gymnasium måste frågan om dess framtid 
ha högsta politiska prioritet. Med det menar 

inte jag att politikerna själva ska försöka 
finna lösningen. Det ska expertisen göra 
och den finns uppenbarligen inte i Ale, då 
hade inte situationen varit den aktuella. Nu 
måste man återigen rekrytera kompetens, 
en skolledare eller två med stora visioner 
och en dröm om att förverkliga sin skola. 
Ge dem fria händer att skapa en ny unik och 
gärna kreativ gymnasieskola. Anpassa den 
till dagens behov och med tanke på utbudet 
av gymnasieutbildningar i närområdet bör 
framtidens Ale gymnasium utgå från att 
långt ifrån alla kommer att stanna på hem-
maplan, men de som gör det valet ska inte 
ångra sig. 

Det är hög tid att fatta beslut och välja 
väg. Alternativen är många, men för en 
gångs skull finns det pengar som gör det 
möjligt att inte nödvändigtvis behöva välja 
det billigaste utan faktiskt det bästa. En 
kommun med över 30 000 invånare, vilket är 
målet om ett par år, måste ha en gymnasie-
skola – annars är risken stor att framtidens 
invånare väljer en annan kommun.

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

NYHET! Nu har vi även 
Sias kulglass i 9 smaker

Pelargon 20kr
Mängder av 

sommarblommor 
Billiga inneväxter

Elias Blommor
Göteborgsv 107, Älvängen

(Mitt emot Statoil)
Innehav av F-skatt

30 års yrkeskunskap

070-587 98 45

Tak, fasad, plåtslagerier, 
snickerier samt murningnar. 

Även markstensläggning.

Dinglare Ltd

Allt inom fastighets-
reparationer till 
humana priser

Albert Voorn
OS-medaljör

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

För mer info och bokning:
www.aleridsport.nu
eller ring
0303-74 28 30

Clinic för 

7-9
JUNI
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Börja rida Ponnylektioner
på Jennylund.

Gratis nu i vår!
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www.ajrk.se

ALE JENNYLUNDS RIDKLUBB

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

TYGLADAN
- Kappor 29:-/m

-  Vaxduk 30:-/m

- Markisväv 95:-/m

NÖJESTRIPP
Shabby chic 
hissgardiner 
& inredning

LOPP-
MARKNAD
Bildspel Dansen går

Skepplanda Bygdegård

Lördag 21 maj 
kl 10-14

Ca 35 bord bokade
Kaffeservering
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ALLA HJÄRTLIGT
VÄLKOMNA!

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


