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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Vi stänger 23 december och 

öppnar igen måndag 2 januari

Dags att slå igen 
ännu en årsbok. I 
år känns den tjock-

are än på flera år. Det har 
hänt en hel del och mycket 
har varit långt ifrån solsken. 
Året fick en turbulent start 
när den anrika bandyklub-
ben kom på obestånd och Ale 
kommun fick ta över hela an-
svaret för Ale Arena. Återi-
gen stod bandyhuset på den 
politiska dagordningen. Ban-
dyhallarna har haft en för-
måga att göra det i landets 
kommuner, ofta på grund 
av skenande byggräkning-
ar. I Bohus har medlemmar-
na byggt Sveriges billigas-
te bandyarena, likt förban-
nat slutade det med katastrof. 
Bandyklubben tvingades ta 
till medlemslån för att rädda 
sig ur en likviditetskris och 
arenabolaget försattes senare 
under året i konkurs. Repli-
kerna var länge hårda mellan 
såväl medlemmar, styrelsele-
damöter och den borgerliga 
alliansen. Det blev inte bättre 
när Kultur- och fritidsnämn-
den tog beslut om att inte 
spola någon is 2011. Innan 
året var slut finns handling-
ar framme för ett nytt sköt-
selavtal mellan Surte BK och 
Ale kommun. Detta efter en 
dramatisk uppgörelse i kom-
munfullmäktige där de röd-
gröna fick med sig Sveri-
gedemokraterna när budge-
ten för 2012 skulle klubbas. 
Det medförde också att en 
del prioriteringar tvingades 
fram, däribland helårsdrift av 
Ale Arena.

Mer resurser till skolan 
var alliansen och Aledemo-
kraternas främsta vallöf-
te. Det tog inte särskilt lång 
tid innan Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M), beslutade att skära 
nära på 10 Mkr från sin egen 
förvaltning. Informationsar-
betet fick stryka på foten till 
förmån för skolan. En kraft-
full åtgärd som den nya po-
litiska ledningen fick mer 
kritik än beröm för. Lika-
dant blev det när Alemäs-
san i början av året blåstes av. 
Många reagerade och tyckte 
väl inte riktigt att det harmo-
nierade med vallöftet om ett 
bättre näringslivsklimat.

Få sökande till Ale gym-
nasium skapade också dra-
matik. Skulle Ale kommun 
tvingas lägga ner sitt kommu-
nala gymnasium? Hur rim-
made det med den nya regi-
mens målsättning att förbätt-
ra skolan? Till sist fanns det 
en bred politisk överenskom-
melse att ge gymnasiet en 
riktig chans. Nu ser det ut att 
ha vänt och intresset för det 
öppna huset var större än på 
flera år.

Ale har också detta år stått 
i centrum för ett av Sveri-
ges största infrastrukturpro-
jekt. Arbetet med den svä-
vande rondellen över E45 
i höjd med Jordfallsbron 
i Bohus har inte gått 
någon obemärkt förbi 
någon. Omvägar-
na för bohusbor-
na har varit många 
och långa, men nu 

är det snart över. Tufft har 
det också varit i Surte och 
Älvängen centrum, där aretet 
med den miljöprioritera-
de gatan frestat på tålamodet 
hos inte minst de som försör-
jer sig i centrum. Handlarna 
har blivit hårt drabbade och 
protesterna har till sist blivit 
kraftfulla. Inte anmärknings-
värt alls, snarare konstigt att 
det tog sådan tid innan reak-
tionen kom.

Arga röster har också höjts 
i Skepplanda, där folktand-
vården har stängt och vård-
centralen har organiserats 
om. I veckan stängde även 
sjukgymnastiken. Svårt att 
säga om det blev ett gott 
slut, men nog känns det att 
en del saker äntligen är på 
gång. Kåkstaden Carlmarks i 
Älvängen sjunger nog på sista 
versen och är vi inte nöjda 
nästa år kan vi ta pendeln till 
Göteborg – en gång i kvar-
ten!
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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

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. 

MASSAGE • KOSTRÅDGIVNING
HÄLSOPROFILBEDÖMNING

– även för företag

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

Presentkort i
julklapp!

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar vi alla
våra nya och 
gamla kunder

ALE TAXI
0303-96 000
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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, tel: 0766-28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se

B h dlili th i
PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi önskar er en  
God jul och Gott nytt år!

Vi tackar för förtroendet ni gett oss under 2011  
och ser fram emot fortsatt samarbete under 2012.

Surte och Älvängen

önskar alla kunder
en riktigt

God JulGod Jul
och ettoch ett

Gott Nytt ÅrGott Nytt År

Mia Glennbrant
Hålan Skolan 165
449 90 Nol

Telefon:
0303-74 50 95

God Jul &God Jul &
Gott Nytt ÅrGott Nytt År
Tillönskas alla 
kunder, vänner 

och bekanta
från oss alla på

Surtes Åkeri


