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Vilket ansvar ska lokal-
tidningen ta för nä-
ringslivsklimatet i 

Ale kommun? För varje kri-
tisk artikel känner jag att 
vi förstärker den negativa 
bilden av villkoren för posi-
tiv företagsamhet. Samtidigt 
kan vi inte förneka det som 
rapporteras till redaktionen. 
Lika tveksamma är ofta före-
tagarna själva när det gäller 
att hamna i fokus och berät-
ta om sina bekymmer. Det 
är inget som någon egent-
ligen vill göra, utan faktum 
är att jag upplever aleföreta-
garna som ytterst lojala och 
måna om sin kommun. Det 
är först när den sista drop-
pen nått bägaren som vi får 
informationen, som en sista 
desperat utväg.

I veckan berättar vi om 
Bättre Bil och den tvist som 
företaget har hamnat i när 
det gäller Lodingebäcken i 
Nödinge. Företaget accepte-
rade att bäcken grävdes fram 
längs tomtgränsen, men har 
hela tiden varit noga med 
att poängtera att inga växter 
eller bullerskydd längs vägen 
får skymma affärsläget. Det 
glasade bullerskyddet slutar 
därför strax före där Bättre 
Bil blir synligt från E45. 
Istället byggdes ett bul-
lerplank längs lokalvägen 
för att skydda de närmast 
boende. Allt väl så långt. För 
en tid sedan får företagaren 
reda på att det ska planteras 
träd utmed bäcken. Själv-
klart uppstår en konfronta-

tion. Kommunen hänvisar 
till Miljödomstolens beslut 
om vikten av skugga för den 
lekande fisken. Det som 
borde ha varit en dialog blir 
ett ordkrig. Det känns verk-
ligen så onödigt. Det går 
självklart att skapa skugga 
utan höga träd, vilket kom-
munen också föreslog i ett 
senare avtalsförslag. Proble-
met nu var att Ale kommun 
endast vill att avtalet om 
att sköta och hålla nere 
buskarna ska gälla familjen 
Szacinski. Om de någon 
gång i framtiden säljer fast-
igheten ska kommunen inte 
längre vara skyldig att sköta 
växterna på sin egen mark. 
Dessa riskerar då bli så höga 
att de kan skymma företagets 
affärsläge. Även detta känns 
så onödigt.

Än mer onödigt känns det 
när familjen Szacinski berät-
tar om hur Ale kommun 
har hanterat återvinnings-
stationen som finns på deras 
mark. Avtalet om att få vara 
kvar på området upphörde 
1 augusti 2003, ni 
läste rätt, för åtta år 
sedan. Ändå står 
containrarna kvar. 
Renhållningen 
menar att de 
har en över-
enskom-
melse att 
vara kvar 
till dess 
att en ny 
återvin-
ningsstation 

är etablerad. Att det skulle ta 
åtta år känns inte trovärdigt. 
Något papper på överens-
kommelsen finns inte heller. 
Markägaren har flera gånger 
påpekat att tiden är ute, men 
idag säger renhållningen 
att de inte känner till någon 
uppsägning. När lokaltid-
ningen berättar om avtalet 
och den skriftliga uppsäg-
ningen som lämnades in till 
Kommunstyrelsens förvalt-
ning för åtta år sedan sägs 
det vara ”en total överrask-
ning”. Det är väl snarare för-
vånande att det ska ta åtta år 
att flytta ett par containrar… 
För mig är det inte svårt att 
förstå hur vissa aleföretagare 
upplever klimatet.

Överraskande eller förvånande?

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
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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. 

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

VI VANN BILJETTER 
TILL STREAPLERS 
I FURULUNDSPARKEN
FREDAG 10 JUNI 21-01

Hanna Eriksson, Älvängen
Jerry Larsson, Älvängen
Egon Nielsen, Surte
Monica Lindahl, Köpmannebro
Bo Johansson, Alvhem
Eva Wäster, Skepplanda
Elisabeth Edvardsson, Lilla Edet
Ulf Torinsson, Lilla Edet
Gunnel Tömmerås, Lödöse
Märtha Abrahamsson, Svanesund

Lokaltidningen ber att få 
gratulera vinnarna. 
Biljetten kommer med Posten.

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

VI TACKAR 
alla besökare som kom till årets

Kilanda Marknad, 
samt utställare och alla funktionärer 
som tillsammans gjorde årets 
marknad till en trevlig samling. 
/Marknadskommitten

Samverkan kring Vildsvin
Jaktvårdskonsulent Henrik Barnekow kommer 
till oss och berättar om hur man kan samverka 

kring hanterandet av vår vildsvinsstam 
Plats: Medborgarhuset A-salen, Alafors

 Tid: Torsdag 16 juni klockan 18.30

Ale Jaktvårdskrets och LRF 
hälsar Er välkomna!

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

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Pelargon 20kr
Mängder av 

sommarblommor 
Billiga inneväxter

Elias Blommor
Göteborgsv 107, Älvängen

(Mitt emot Statoil)
Innehav av F-skatt

Frukt&Grönsakshuset
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Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Smakfulla godisgåvor och 
gammaldags karameller

NYHET! Glassbar i butiken


