
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!

Om det var storm 
innan beslutet så är 
det full orkan just 

nu runt Ale Arena. De som 
deltar i debatten har vässat 
argumenten och den politiska 
ledningen har säkert fått lite 
att fundera på. Däremot tror 
jag inte att det påverkar dem. 
Beslutet vilar på en redan 
gjord prioritering och poli-
tik handlar om just det – att 
välja. Alliansen och Aledemo-
kraterna valde bort att spola 
is i Ale Arena. Debatten runt 
beslutet har nu kommit in i 
en saklig – förvisso väldigt in-
tressant fas – men den är me-
ningslös. Finns inte den poli-
tiska viljan kommer det aldrig 
mer att spolas is i Ale Arena, 
så enkelt är det. Det hand-
lar inte om pengarna eller 
om skicket på arenan. Belop-
pet, cirka två miljoner kronor 
som diskuteras, är inte av den 
storleken att det omöjliggör 
ett öppethållande. Hade led-
ningen av kommunen önskat 
is hade de spolat, men den 
politiska viljan saknas och 
den vilar tråkigt nog för alla 
bandyvänner också på tjäns-
temännens åsikter i ären-
det. Vid en genomgång av 
de handlingar och ärende-
beskrivningar har kommun-
direktören, ekonomiche-
fen och kommunjuristen hela 
tiden avrått och förhållit sig 
mycket kritisk till allt enga-
gemang kring Ale Arena. Det 
gäller från borgensansökan 
till köpet av arenan.

Om nu det angivna skälet 

skulle vara huvudorsaken till 
beslutet återstår ett antal re-
levanta frågor. Anses det mer 
samhällsekonomiskt att ha 
ett tomt bandyhus för 7 Mkr 
än ett fullt för 9 Mkr? För-
eningslivet anses vara en av 
de viktigaste förebyggan-
de verksamheterna för att så 
få ungdomar som möjligt ska 
hamna i utanförskap. Här 
låser man dörren för 3000 
besökare och tio ungdomslag 
plus en levande bandyskola 
för de allra yngsta. Det låter 
inte särskilt genomtänkt och 
vart tog entreprenörskapet 
vägen? Om grannklubbarna 
vill hyra arenan för totalt 500 
000 kronor och det kostar 
300 000 kronor att spola isen 
hade vilken begåvad entre-
prenör som helst sett möjlig-
heten till en god affär.

Nej, jag tror som sagt att 
den politiska viljan har varit 
att prioritera annat. Det 
är Mikael Berglund väl-
digt tydlig med i sitt inlägg 
(läs sid 7) och han är också 
tydlig med vilka han anser 
som egentligen ligger bakom 
att detta tragiska beslut nu 
var tvingat att tas. Att beslu-
tet att inte spola is vilar på att 
ledningen valt att priorite-
ra annat har jag lättare för att 
förstå, än att det skulle bero 
på pengarna. För oavsett det 
handlar om 2 eller 3 Mkr så 
hade även Alliansen kunnat 
trolla fram dessa pengar om 
målet varit 
att spola is i 
Ale Arena.

Det blev en turbulent av-
slutning på Alliansens första 
halvår vid makten. Dessvärre 
ser det ut att bli en minst lika 
tuff inledning på hösten. Att 
anpassa och hitta formerna 
samt ekonomi i Ale gymnasi-
um, som kommer att få starta 
med rekordfå elever, är en ut-
maning som heter duga. 

Nu kan inte Alliansen 
ensamt lastas för skolans ne-
gativa utveckling, utan detta 
har pågått under en lång tid. 
Dessvärre närmar man sig en 
återvändsgränd där antingen 
ett mycket obehagligt beslut 
måste fattas eller så krävs det 
en stor mängd konstrukti-
va idéer. Detta lär vara som-
marens huvudvärk, men för-
hoppningsvis är gymnasiet en 
fråga som samtliga politiker 
i Ale ägnar en tanke. Ansva-
ret att ta besluten ligger däre-
mot numera på Alliansen som 
jag tror tycker att sommarle-
digheten kommer ganska läg-
ligt.
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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. 
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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.
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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

Kappor 29:-/m
Gardiner – enfärgat & mönstrat

Hissgardiner B100-160 cm 139:-
Heminredning

Kläder för hela familjen

TYGLADAN

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

Friidrottsträning 
hela sommaren

Onsdagar kl 17.30 
och håller på till kl 19.00 

i Jennylund, Bohus

Vid frågor ring Bohus IF 
Friidrott, tränaren 
Per Carlsson 
0765-09 90 01

Alla barn och ungdomar 
6 -14 år är välkomna!

ORIENTERING
Vill du prova på orientering 
är du välkommen till OK 
Alehofs äventyrsveckor!  
Vecka 32: Jennylund, Bohus & 
 Furustugan, Alafors
Vecka 33: Nolängens IP, Nol & 
 Skepplanda, Alboskolan 

Mer information om tid och plats hittar 
du på www.alehof.se
Frågor och anmälan 
görs via e-post till 
kansliet@alehof.se

Välkomna önskar OK Alehof
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Gunnel Nilsson   ÄLVÄNGEN

Nina Laxman   ÄLVÄNGEN

Birgitta Lövberg  LILLA EDET

Noomi Edelbring  BOHUS

Ellinor Jigfeldt   ALAFORS

Marianne Magnusson  NÖDINGE

Ulla Jacobsson   SKEPPLANDA

Gerd Hagman   NÖDINGE

Elisabeth Persson  LÖDÖSE

Anna-Lisa Nilsson  NYGÅRD

Vinnare i sommarkrysset

Frukt&Grönsakshuset
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Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Över 220 sorters lösgodis

NYHET! Glassbar i butiken

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren


