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En turbulent vecka är 
över. Reaktionerna 
var nästan lika många 

som åsikterna om de trafik-
störningar som har varit och 
fortfarande är i Älvängen 
centrum. Nu ges lugnande 
besked om att den intensiva 
julhandeln inte ska behöva 
drabbas, lika så ställer Tra-
fikverket dörren på glänt till 
de näringsidkare som kan ha 
fått lida särskilt stor ekono-
misk skada under byggnatio-
nen. Det kan finnas en möj-
lighet att få ekonomisk kom-
pensation. Ale kommun har 
som det heter ”närmat sig 
Trafikverket” i detta ärende. 
Det är också en fingervis-
ning om att myndigheten 
har lyssnat och det är också 
min personliga uppfattning 
efter veckans möten med 
projektledningen, att de är 
införstådda med att det kan 
ha blivit svårare än vad som 
förutsågs för en del närings-
idkare. Efter att ha samsprå-
kat med flertalet handlare i 
Älvängen är det uppenbart 
att skadan de har lidit är be-
tydande och självklart måste 
någon ta ansvar för det. 
Vissa har till och med fått 
säga upp all personal, någon 
har tappat 40% av omsätt-
ningen mot föregående år. 
Det är inte att beteckna som 
en ringa påverkan.
Tvisten om huruvida re-
sultatet blir bästa tänkbara 
och ett lyft för Älvängen är 
långt ifrån löst. Parkering-
ar och infarter kommer att 
mätas så länge upplevelsen 

är att samhället har försäm-
rats. Syftet med satsningen 
om 13 Mkr var ju knappast 
det och därför utgår jag från 
att både Trafikverket och fö-
retagarföreningen är intres-
serade av att resultatet ska 
bli optimalt.

Besöket på jourboendet Be-
telskeppet i Göteborgs 
hamn var också berikan-
de. Det blir med en viss öd-
mjukhet till livet som man 
åker hem. Jag tror många 
av oss skriver under på att 
just hemmet, den egna bo-
staden, är frizonen i livet. I 
vår egen borg känner vi oss 
i regel alltid trygga, att då 
inte ha ett hem – att beteck-
nas som hemlös, måste vara 
värsta tänkbara scenario. För 
vart tar vi till vår flykt när 
allt gått snett? Vart drar vi 
oss undan när det känns som 
att allt ramlar ner över oss? 
Att inte få känna "hem ljuva 
hem", utan istället få bege 
sig till Göteborgs hamn och 
ta den sista räddningsplan-
kan till livbåten för hem-
lösa kan omöjligt vara det 
mest självklara steget att 
ta. Ett reportage häri-
från är inte heller det 
mest självklara att 
skriva. Det är med 
stor hänsyn till 
allt och alla som 
denna typ av 
artiklar pu-
bliceras. På 
något vis 
vill jag ändå 
göra det för 

att visa upp den fantastiskt 
omtänksamma verksam-
het som bedrivs och de som 
väljer att jobba här är defini-
tivt personer med stora hjär-
tan. De som söker skydd och 
tak över huvudet är knap-
past söndagsskolebarn, de 
har ofta en mycket tuff bak-
grund och behovet av att bli 
sedd är stort. Förmågan att 
förstå det övriga samhället 
är begränsad och självförtro-
endet jämnat med marken. 
Mitt i infernot står en alebo, 
tidigare pastor i Älvängens 
smyrnaförsamling, Sigvard 
Svärd. Han är boendeassis-
tent och det är när han säger 
att: ”Det här är ett fantas-
tiskt jobb med fantastiska 
människor” som jag förstår 
att det finns så mycket mer 
att upptäcka i livet.

Så mycket mer att upptäcka

Ledare

Ale Brottsofferjour
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. 

Hårda eller mjuka 
paket till 
barnbarnen?
Gör det enkelt för dig, ge en 
julklapp som gör de små glada 
när de blir stora. Börja fondspara!

lansforsakringar.se/alvsborg

Ring oss på 0520-49 49 00

Nytt & begagnat i Nygård

Öppet
Månd - Fred  kl: 1400 - 1800

Lörd           kl: 1000 - 1500

Gå in på vår hemsida
Se vad vi har och få vägbeskrivning

nyttochbegagnat.dinstudio.se

Eller ring
0520 - 66 20 41

Välkomna!
MVH / Jaana & Ove

Tel: 0520-66 20 41

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

MASSAGE • KOSTRÅDGIVNING
HÄLSOPROFILBEDÖMNING

– även för företag

Göteborgsvägen 99, Surte
0731-82 36 58 • www.activohalsa.se

Presentkort i
julklapp! ���������	
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”Ting i andra hand”

Lördag 17/12  

50% 
PÅ ALLT 

Hela försäljningen går till 
romska barn i Serbien

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180
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God Jul
&

Gott nytt aro


