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I förra veckans nummer 
kunde ni läsa om väg- 
och järnvägsutbygg-

naden genom Ale. I hös-
tens första storupplaga be-
lyser vi infrastrukturspro-
jektet framfart i Lilla Edets 
kommun. Jag har haft för-
månen att på kort tid få 
träffa såväl projektchef Bo 
Larsson och i förra veckan 
Lars Preinfalk, projektleda-
re för sträckan Kärra-Torpa. 
Det är ett gigantiskt bygg-
projekt som pågår och det 
är ytterst intressant att få en 
inblick bakom kulisserna. 
Allting som sker i området 
är planerat in i minsta detalj. 
Väg- och järnvägsutbyggnad 
är så mycket mer än bara 
dumpers, grävskopor, sten-
kross och asfalt. Lars Prein-
falk berättade vid vårt möte 
om att kraven som finns 
kring natur- och miljöhänse-
enden är minst lika priorite-
rat som budget och tidplan. 
I Lilla Edet har man exem-
pelvis låtit flytta blåsippor 
och grönvit nattviol för dess 
fortsatta överlevnad. Prein-
falk beskrev också de fauna-
passager som ska iordning-
ställas i Blixered och Töss-
landa, så att älg och annat 
vilt kan ta sig över nya E45. 
Inte heller här lämnas något 
åt slumpen. Stenarna ska 
ligga på ett speciellt sätt, så 
att djuren lätt kan förflyt-
ta sig och haren ta skydd för 
älgen om det behövs… Så-
ledes är det inte bara väg-
sträckning och skyltar att ta 

hänsyn till.
För övrigt kan konstateras 

att tågen mellan Göteborg 
och Trollhättan går som 
vanligt igen efter sommarens 
tio veckor långa avstäng-
ning. Arbeten med rivning, 
markförstärkning och 
montering har genomförts 
under den här perioden. 
Nu är drygt hälften av dub-
belspårsutbyggnaden mellan 
Göteborg och Trollhättan 
färdig. Trafikstart på dubbel-
spåret beräknas ske i decem-
ber 2012.

Skepplanda vårdcentral 
har varit ett hett diskus-
sionsämne sedan ett knappt 
år tillbaka. Det hela började 
med att det gick ut fel infor-
mation till ortsbefolkningen 
om att vårdcentralen skulle 
läggas ned. Vad Primär-
vårdsstyrelsen egentligen 
menade var att verksamhe-
ten skulle bli en filial till 
Älvängens vårdcentral. 
Luttrade medborgare har 
under våren ondgjort sig 
över förändringen och 
uttryckt sitt missnöje 
över den försämrade 
servicen på Skepp-
landa vårdcentral. 
Beslutet att hålla 
stängt under fem 
sommarveckor 
gjorde inte saken 
bättre.

Ikväll (läs tisdag) 
har föreningar och 
organi-
sationer i 
Skepplanda 

med omnejd gått samman 
och kallat in till ett öppet 
möte i bygdegården. Västra 
Götalandsregionens ordfö-
rande, Gert-Inge Anders-
son (S), har lovat att komma 
liksom primärvårdsdirektör 
Gunilla Gustafsson. Det 
ska bli intressant att se vad 
de har för besked att lämna 
till invånarna i kommunens 
norra del. Det var inte så 
länge sedan som Folk-
tandvården försvann från 
Albotorget och risken är nog 
överhängande att samma 
bittra öde drabbar vårdcen-
tralen – förr eller senare. 
Jag hoppas verkligen att jag 
har fel på den punkten, men 
faktum är att när människors 
behov ställs mot kronor 
och ören i budgeten brukar 

utgången vara 
rätt given.  

Intressant inblick

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 34  |   2011LEDARE2

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. 

Per-Anders Klöversjö
Ans. utgivare
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
Chefredaktör
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
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
johanna@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
Chefredaktör  |  jonas@alekuriren.se

Minimera sockerintaget 
 - öka fettintaget

Återställ din kropp och få 
hälsa och livskvalité tillbaka!

Stoppa en begynnande övervikt eller diabetes! 
Sluta gå på halvfart! 

LCHF-konceptet initierar en friskare
framtid, värt att studera och prova! Att äta 

mat som passar vår kropp kan ibland vara bättre 
än medicinering.

All information finns på www.kostlotsen.se

Rolf Aronsson, Lic. kostrådgivare 
Nödinge • Tel 0707-42 90 46

LCHF

LÖRDAG 
3 SEPTEMBER 

KL 11-15 
i Ryds missionshus
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BLÅBÄR – LINGON och SYLT
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. 

Nykokt hjortron- blåbärs- drottning- hallon- lingon- 
och tranbärssylt (60% bärhalt). Kantareller. Endast 

svenska bär. Allt i mån av tillgång. 

Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr 13/8 tom 10/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. (ingen förbeställning)

 0708-26 61 34
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ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

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

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-pack
HISSGARDINER med text/enfärgat

METERVARA 
- rutigt, randigt, prickigt, blommigt m.m.

HEMINREDNING

TYGLADAN

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!

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

Lördagar kl 900 - 1500

Vi har utökat sortimentet!
Låga priser på rengöringsmedel, 
snask och hygienartiklar 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
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LIVSLEDARSKAP®

Individterapi - Parterapi 
Grupputveckling

Mottagning i Ale & Göteborg
Tel 0708-99 06 86 • www.livsledarskap.com

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 8 sept kl 19.00
Plats: Ale-Skövde församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

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


