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Det byggs för framti-
den på många håll i 
Ale just nu. Tolerans 

och tålamod krävs av kom-
muninvånarna ett bra tag 
framöver. I förra veckan ge-
nomfördes den stora tra-
fikomläggningen i Bohus. 
Korsningen vid Bohus cen-
trum har stängts och all trafik 
in och ut från Bohus leds 
numera via Skårdalskorsning-
en. Påfart till Jordfallsbron 
sker via provisoriska ramper.

Den nya trafikföringen 
beräknas pågå till nästa vår. 
För de alebor som pendlar till 
och från sina arbeten i Göte-
borg innebär det garanterat 
längre restid än normalt, det 
står utom tvivel. Redan de 
första dagarna har tålamodet 
prövats hos bilisterna i rus-
ningstrafik.

– Det tog mig 20 minuter 
att rulla 900 meter, från Surte 
södra till Skårdal. Det är 
bedrövligt, suckade en uppgi-
ven alebo som hörde av sig till 
lokaltidningen på fredagen.

Tyvärr är det nog den 
verklighet som pendlarna får 
vänja sig vid ett drygt halvår 
framöver. Det är då slutmålet 
ska finnas framför ögonen. I 
december 2012 har vi en fullt 
utbyggd fyrfältsväg med kom-
pletterande dubbelspår och 
fem pendeltågstationer. Det 
blir något att se fram emot!

Frustration är rätt ord för 
att beskriva hur Älvängens 
handlare känner just nu i 
samband med det projekt 
som pågår längs med Göte-
borgsvägen. Centrum är som 

en enda stor byggarbetsplats 
och miljön är allt annat än 
välkomnande. Flera köpmän 
som jag pratat med vittnar 
om sjunkande siffror och 
skälet till det är inte svårt att 
förstå. Entreprenören Svevia 
jobbar dock på så fort det bara 
går och förhoppningsvis ska 
allting vara klart till årsskif-
tet. Det var som Ulf Abra-
hamsson på Manufakturen 
uttryckte det:

– Vi får härda ut och göra 
en hejdundrande Vårmark-
nad när vårt nya centrum är 
färdigt.

Slutet av september är den 
tid på året då sommar- och 
vinteridrotterna väver i varan-
dra. Samtidigt som fotbolls-
serierna går in i sitt definitiva 
avgörande går startskottet för 
inomhussporter som hand-
boll, basket och innebandy. I 
avsaknad av bandystoltheten 
Ale-Surte BK, som inte 
kommer till spel med något 
representationslag i år, är 
det Ale Innebandyförenings 
damlag som får hålla kom-
munens fana i elitsamman-
hang. Klubbens damer 
debuterar i division 
ett vilket förtjänar 
respekt. Premiären 
äger rum borta mot 
Mölnlyckelaget 
Pixbo, som har 
varit med och lyft 
innebandyn från en 
populär gymnas-
tikaktivitet till att bli 
en av landets 
mest popu-
lära sporter.

På ämnet idrott kan 
konstateras att Bohushallen 
invigdes under festliga former 
i lördags. Föreningslivet 
var representerat på bred 
front. Programmet var full-
späckat och förutom själva 
bandklippningen tilldrog 
sig innebandymatchen med 
spelare från Grunden BoIS ett 
stort intresse liksom besöket 
av Hålandas världsstjärna 
Gunilla Wallengren, som 
visade hur en tävlingsrullstol 
hanteras på bästa sätt.

Sist men inte minst noterar 
vi att Ale kommun gått i mål 
med förhandlingarna när det 
gäller ny kommunchef. Erik 
Lidberg, just nu verksam i 
Vårgårda kommun, tillträder 
sin tjänst i Ale i mitten av 
december. 
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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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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. 

JONAS ANDERSSON
Chefredaktör  |  jonas@alekuriren.se

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

Söndagar kl 12-16
2/10, 30/10, 4/12

Boka bord på 0520-66 20 40, kvällstid. 
Pris 75:-/bord. Cafeteria finns.

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

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
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Onsdagen den 28  september kl 19-21 
i Älvängens Folkets Hus 

påbörjar vi en serie öppna samtal om 

aktuella frågor- Nära dig

Vi har bjudit in Carina Olsson, 

rektor på Aroseniusskolan som inleder 

kvällen med sina tankar om 

Aroseniusskolan 50 år 2026

Tillsammans diskuterar vi vägen 

till en framgångsrik skola.

Alla Älvängen- och Skepplandabor hälsas 

välkomna till denna samtalskväll!

Älvängen och Skepplanda (S)-föreningar

Samtal om

Aroseniusskolan 
och dess visioner

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

NYA KLÄDTYGER
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-pack

HÖSTNYHETER 
- i metervara & färdigsytt

MÖBELTYG 99:-/m

TYGLADAN
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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Gäller t o m 30/9 2011

Tisdag 27/9 har vi  stängt för mässa

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13
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