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Visst blir det fint när 
det blir färdigt. Det 
tror jag alla i Älväng-

en och Surte inser, men just 
nu när vägen genom centrum 
är mer eller mindre ofram-
komlig är det inte särskilt lätt 
att se det från den ljusa sidan. 
Om invånarna beklagar sig 
och känner sig hårt drabba-
de är det knappast i närhe-
ten av vad handlarna upp-
lever. Vägen genom cen-
trum i såväl 
Älvängen 
som Surte 
är livsnerven 
och när den 
slås ut kan 
ni förestäl-
la er pani-
ken. Jag har 
talat med 
handlare 
som vittnar om halverad för-
säljning. Det är enligt min 
mening ofattbart att det inte 
finns någon fallskärm eller 
skydd för de värst drabba-
de företagen. Officiellt är det 
Trafikverket, läs staten, som 
bygger om vägen till en mil-
jöprioriterad gata men de 
som betalar det högsta priset 
är tveklöst handlarna. Det 
är nog en ganska klen tröst 
att ”det blir bättre sen”. Jag 
upplever också att insikten 
hos ansvariga tjänstemän för 
hur hårt drabbade en del fö-
retagare har blivit i samband 
med vägombyggnaden är be-
gränsad. Jag hoppas att det 
görs en utvärdering om hur 
stor skada de har lidit för att 

om inte annat ligga till grund 
för kommande projekt på 
andra ställen i landet. Det är 
inte rimligt att ett antal en-
skilda handlare ska utsättas 
för ett så brutalt lidande för 
att en hel ort ska få en trev-
ligare centrummiljö. När 
samtliga parkeringsplatser 
tas bort och entrén blockeras 
borde någon form av stille-
stånd utgå.

Jag förstår att det fördyrar 
projektet 
enormt, 
men det 
kanske också 
ökar pressen 
på entre-
prenaden 
och därmed 
leder till 
att arbetet 
påskyndas.

Publiceringen av dykar-
rapporten förra veckan väckte 
starka känslor på många håll. 
Det är inget jag beklagar. 
Tidningens främsta uppgift 
är att förmedla och beröra. 
För "upptäckarna" blev det 
särskilt tungt och Bo-Holger 
Hasselqvist har nu lämnat 
projektet. Han delar heller 
inte sin tidigare kollegas 
uppfattning om hur 
dykningen gick till. 
Han har också begärt 
utträde ur den eko-
nomiska föreningen 
Götaälvdalen.

Bo Larsen är 
självklart besviken på 
både resultatet av dyk-

ningen och på lokaltidningen 
som valde att publicera rap-
porten som svartmålar hans 
vision om att finna ett unikt 
vikingaskepp. Det kan jag 
delvis förstå, men steget till att 
kalla tidningen för ej trovär-
dig känns magstarkt. Vi har 
bara förmedlat den bild som 
ansvarig myndighet tagit fram 
med hjälp av landets expertis. 
Eftersom den inte stämde 
överens med vad tidningen 
tidigare förmedlat till läsarna 
kändes det dessutom extra 
angeläget att få det gjort.

Att sedan polisanmäla en 
myndighet känns för mig 
som att låta visionen ta över 
verkligheten och det livet är 
knappast realistiskt att leva. 
Hur gärna man än vill.

Orealistisk vision
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Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig 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

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
0707-71 29 45
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

LEDARE2

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. 

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

TYGLADAN
- i metervara 
& färdigsytt

 FLEECE 65:-/m

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 
VINTERKLÄDER FÖR FAMILJEN

INREDNING

JULENS TYGER
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Kullens Kapell

Skepplanda Bygdegård
Lördag 19 nov kl 17

Biljetter 120:- Förköp: Skepplanda Bibliotek 
Fika ingår (serveras i pausen)
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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

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13
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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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50:- rabatt vid köp av PRESENTKORT

Årets julklapp
massage/zonterapi

Erbjudandet gäller t.o.m. 15 dec. 2011

Lenas ZOM friskvård
Skyttelvägen 14 • Alafors

Tel 0707-47 85 73 • lena.zom@telia.com

VÄLKOMMEN TILL PHUKET 
ORCHID THAIMASSAGEOORRCCHHIIDD TTHHAAIIMMAAASSSSSAAGGEE

Känner du dig stressad, trött eller stel?
Här finns vad du behöver! Vi har 

behandlingar för kroppen som ger ditt 
yttre och inre ny energi och nytt behag.ytytytytytytytytyyyyyytytttyyy trtrtrtrrttrtrtrtrtrrrtrrrreeeeeeeeeeeee e e ee e e eee ocococococcoccccocococococoocccccoocccccochhhhhhhhhhhhhhhhh hh hh h hhhh hhhh hh ininininnninininnininnnnnnnnninni rerererereerreererrerererererererereerererererereeree nnnnnnnnnnnnn n n nnn nnnnn nn n n n nnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yy yyyy y yyyyy enenenenenneneneneneneneneeeennenennenenenneneeenenerereeerereeerereeererererererererererereeere giggiggigggigigigigiggigiggiggggggg oooooo oo oo oooooooochchchchchchchchchcchhchcchchchchchchcc nnnnnnnnn nnnnnnnnnytytytyyyytytytytytytytyytytyytytytytyytytyyyyy ttttttttt t ttttt bebebbebebebebebebebeebeeebbbebebebbbbbebebebbeb hahahhhahahahaahhahahaaaahhhh g.g.g.g.g.g.g.g.ggg.ggggggg

Behandlingar: Thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr
Våra öppettider

Mån-tis: Endast tidsbokning 
Onsd-lör: 10.00-20.00

Vi finns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86. 

Boka tid på telefon: 0766- 28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se…men de som 

betalar det högsta 
priset är tveklöst 

handlarna.


