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Alemässan 2011 läggs 
ner. Nog börjar det 
märkas att en ny poli-

tisk ledning har tagit över, att 
deras mål om en fungerande 
kärnverksamhet och ett gott 
näringslivsklimat överens-
stämmer med sina företräda-
res är en sak, vägvalen skiljer 
sig definitivt åt.
Jag tror inte att beslutet att 
lägga ner Alemässan var 
varken hastigt eller desperat. 
De inväntade bara att argu-
menten skulle förstärkas. När 
anmälningslistan var tämli-
gen tom blev beslutet lätt-
tare att ta. Jag tror att tid-
punkten, maj 2011, har känts 
illa vald. Det är för tidigt för 
den nya ledningen. Ale har 
mer form av en byggarbets-
plats än som den gästvänliga 
kommun man vill bli i fram-
tiden. Dessutom är Alemäs-
san 2011 ett arrangemang 
som den tidigare ledningen 
tagit beslut om och inget som 
dagens regenter egentligen 
vill kännas vid. Ett annat helt 
avgörande faktum är också 
upptäckten av att Alemäs-
san till stora delar finansie-
ras med skattemedel. Dessa 
är inte obegränsade och det 
har den moderatledda allian-
sen nu blivit varse. De önskar 
genomföra stora satsning-
ar i såväl skolan som omsor-
gen, men det är långt ifrån 
gratis. Nu måste pengarna 
fram och det icke nödvändiga 
måste prioriteras bort – där-
ibland Alemässan. Detta är 

min högst personliga reflek-
tion. Det kan självklart finnas 
många andra skäl som har 
varit av tung vikt för beslutet, 
men allt lär inte bli offentligt. 
Samtidigt kan man inte låta 
bli att beundra grannkom-
munen Lilla Edet som tycks 
ha en helt annan uppfattning. 
Där arrangeras Edetmässan i 
april och den genomförs med 
betydligt mindre resurser. 
Har vi kanske något att lära?

Vidare upplever jag 
att mässkulturen är betyd-
ligt starkare och mer etable-
rad i Lilla Edet. Företagen 
ser mässan som ett forum för 
dem att göra nya affärer fö-
retagare emellan, visa upp sin 
verksamhet och i vissa fall re-
krytera ny personal. I Ale 
finns det en uttalad känsla att 
företagen hjälper kommunen 
genom att ställa ut på "deras" 
mässa. Den grundinställ-
ningen är helt felaktig, men 
med tanke på att det bara 
var ett drygt 40-tal företag 
som anmält sig till Alemässan 
2011 bevisas att näringslivet 
inte köpte idén denna gång. 
Det måste bli en fråga att 
reda ut. Har Alemässan 
packeterats fel? Varför 
köper inte de tänkta 
utställarna produk-
ten? Med tanke på 
att det inte finns 
någon konkur-
rens, inget 
liknande 
forum eller 

möjlighet att ställa ut, är det 
ganska förbryllande. Faktum 
kvarstår, företagarna i Ale 
sa nej till Alemässan 2011. 
Varför? Den frågan måste ut-
redas omgående.

Kanske var det ändå en 
lättnad att beslutet togs innan 
bandyklubben hann bli för 
involverad. De har haft en 
tillräckligt tuff vinter och 
även om Alemässan hade 
kunnat bli en intäkt för Ale-
Surte är det nog lugn och 
ro som är bästa medicinen 
under läkprocessen. En mäss-
flopp hade inte varit önsk-
värd. Nu har medlemmar-
na givit styrelsen sitt förtro-
ende och lånat ut nödvändiga 
medel. Det tyder åtminstone 
på att det finns en framtids-
tro.
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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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- FINA METERVAROR
- FÄRDIGSYDDA  LÄNGDER 299:-/2-P
- HISSGARDINER
- KLÄDER & HEMINREDNING

TEMAMÖTE
Diskussion om framtidens 

äldreomsorg i Ale

Medverkan av Eva Saletti, äldreomsorgschef, Ann-
Marie Thunberg, anhörigkonsulent, Boel Holgersson 
ordförande Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Välkommna!
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Årsmöte 
Kristdemokraterna i Ale

Tisdag 7 februari kl 18.30
Nya brandstationen i Surte
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Inbjuden talare: 

Riksdagsledamot Penilla Günther

Välkomna Styrelsen.

i Ale

Nol företagscenter
Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Broarbeten vid E45  
innebär risk för köer  

Broarbeten i samband med dubbelspårsutbyggnaden mellan Agnesberg och Olskroken 
kräver om fattande inskränkningar på E45 vid Lärje.  

Under perioden 24 januari-6 mars kommer ett körfält åt varje håll att vara avstängt. Det 
innebär risk för långa köer, framför allt i rusningstrafik morgon och kväll.

Trafikverket uppmanar dig som trafikant att ta det lugnt i trafiken, ha tåla mod och vara 
omtänksam om såväl dina medtrafikanter som de som har vägen som sin arbetsplats. 
Glöm inte att ta till extra restid!

Läs mer på www.banavag.se

Trafikverket är en ny myndighet som ansvarar för de statliga vägarna och järnvägarna. Myndig-
heten ansvarar också för den långsiktiga planeringen av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se

REA 50-70% t o m 31 mars

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

SKOGSMARK
I RISVEDEN 
ÖNSKAS KÖPA

Klipp ur och spar!

RING 0322-108 80

Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 
lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

Uthyrning och försäljning av slalomskidor, 

pjäxor, snowboard m.m.

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. 

FÖRENINGSBIDRAG
Styrelsen för Vaknafonden sammanträder tisdag 8 februari. Fram till dess kan 
föreningar i Ale kommun ansöka om ekonomiska medel till nya aktiviteter för 
barn och unga. Ansökningshandlingar hittar du på www.vakna.ale.se välj 
Stödföreningen Vaken.

Ansökan skickas till: Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen. "Märk Vaknafonden".


