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Jag tror kommunalrådet 
Mikael Berglund (M) 
upplevde ett av sitt livs 

bästa dagar i tisdags. Belack-
arna hade både blivit många 
och ganska högljudda, då 
kom plötsligt beskeden om 
satsningar om totalt 9,7 Mkr 
som bekräftade att han inte 
glömt vad som sades i val-
rörelsen. Han gav tvivlar-
na svar på tal och gjorde 
skolan till den enskilt störs-
ta vinnaren – precis som ut-
lovat. Det syntes i ögonen 
och på kroppsspråket att 
den här stunden var efter-
längtad. Det är nog poli-
tikernas största ögonblick 
att först lova och sedan för-
verkliga, men det är långt 
ifrån självklart. Resan till tis-
dagens presskonferens var 
nog till och med gropigare 
än vad Berglund själv tänkt 
sig. Därför tror jag inte han 
i detta avseendet tycker att 
resan har varit det roliga, 
målgången var nog betydligt 
bättre...

Ett annat vallöfte var 
uppe för behandling i mån-
dagens kommunfullmäktige. 
Konstgräsplanerna blev 
nästan en av de tydligaste 
valfrågorna i Ale kommun. 
Moderaten Peter Kornesjö 
lovade fyra konstgräsplaner 
under mandatperioden, 
men betonade förvisso att 
de skulle byggas i samarbete 
med klubbarna. Beslutet i 
måndags handlade om att 
överföra 6 Mkr från inves-

teringsbudgeten till Kultur-
och fritidsnämnden. Tyrone 
Hansson (S) undrade om 
kommunledningen även 
haft med barnperspektivet 
när planerna nu ska börja 
byggas. En av principerna 
för att kommunen ska 
medfinansiera är att berörd 
klubb kan bistå med halva 
beloppet, antingen med lik-
vida medel eller arbetsinsats. 
Hansson påpekade faran 
med att vissa klubbar i sin 
iver att få till stånd en konst-
gräsplan kanske tar ödes-
digra beslut som medför att 
de tvingas höja medlemsav-
giften om något år. Då fyller 
inte föreningen den funktion 
som den är avsedd för, att 
vara tillgänglig för alla barn 
och unga oavsett plånbok.

Isabell Korn (M), 
Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande underströk 
att dessa frågor diskuteras 
ingående med föreningarna. 
Finansieringsplanen måste 
vara genomtänkt och inte 
äventyra klubbarnas eko-
nomi eller ungdomsverk-
samhet. Dennis Ljung-
gren (S) frågade med 
all rätt om 6 Mkr 
verkligen räcker till 
fyra planer om nu 
föreningslivet 
bidrar med 
lika mycket. 
Den frågan 
lämnades 
dock obe-
svarad. Fast 

för den som är insatt är 
svaret nej. Fyra konstgräs-
planer kommer aldrig att 
understiga 20 Mkr. Ska 
detta vallöfte infrias måste 
det avsättas betydligt mer 
pengar. Förutom byggnatio-
nen krävs investeringar för 
att skötseln av dem. Den tra-
ditionella snöplogen är inte 
aktuell att använda på detta 
underlag... Det kommer att 
kosta, men det är samtidigt 
en efterlängtad och positiv 
satsning på ett föreningsliv 
som engagerar många barn 
och som det så känt heter – 
aktiva barn är lyckliga barn! 

Vallöften på G!

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. 

Kilanda 
Marknad
Kristi Himmelfärds  Dag

Torsdag 2 juni kl 11-15
Toppenprogram hela dagen

Glöm inte

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Smakfulla godisgåvor och 
gammaldags karameller

NYHET! Glassbar i butiken
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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

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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2 juli 2011 
SKEPPLANDA 
BTK KORPCUP 
Anmäl ditt lag nu!  

www.skepplanda.se

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

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

Nytt & begagnat
i Nygård
Öppet:
Fredagar kl 1500 - 1800

Lördagar kl 900 - 1500

VVS, El, Husgeråd, Tak och 
Vägg, Plåt, Skruv, mm.

Vägbeskrivning:
Tag 45:an mot Lödöse.
Där tar du av mot Nygård ca 4km.
Skylt visar, Nytt
& Begagnat.

Välkomna!
Vi bjuder på en kopp kaffe


