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Ett skrikande barn är 
alltid jobbigt, men på 
något sett mer han-

terbart. Ofta är det ju dess-
utom bara en protest och 
har sällan med smärta att 
göra. Värre att hantera är att 
möta gråtande och förtviv-
lade vuxna. Det har blivit en 
del av jobbet att uppleva det 
också. Likväl som vi skriver 
om glada jublande männis-
kor möter vi ibland perso-
ner på motsatt sida. I veckan 
var det Feredon Irani, som 
under tio års tid har drivit 
lampaffären Hemia i Ale 
kommun, som fick kämpa 
med rösten och tårarna. 
Han ska nu lägga ner sin 
verksamhet, butiken upphör. 
Skälen anger han i artikeln 
jämte och det finns som 
vanligt flera sidor av myntet. 
Jag kan inte ta ställning till 
vad som är rätt eller fel i den 
här historien, men vi har en 
skyldighet att delge er den. 
Min erfarenhet berikas bara 
ännu en gång om hur viktigt 
det skrivna ordet är i affärs-
världen, där bara kronor och 
ören regerar. Ettåriga hyres-
kontrakt har aldrig rekom-
menderats till företagare och 
med det som enda handling 
är det svårt att ställa krav.

När Handelsplats Älväng-
en nu ska presenteras på 
måndag känns det tråkigt 
att ännu en av de befintli-
ga handlarna tvingas eller 
rättare sagt väljer att lägga 

ner. Feredon på Hemia 
gör bedömningen att han 
inte kan vänta på att köp-
centrumet ska bli klart. Att 
öppna i en tillfällig lokal är 
enligt honom inget alterna-
tiv. Därför sätter han punkt, 
men tårarna avslöjar att 
det är ett laddat beslut som 
innehåller något mer. Jag 
känner också sorg. På något 
sätt så tror jag att det är de 
personliga handlarna som 
kan överleva på den mindre 
och mer lokala marknaden. 

När Handelsplats Älväng-
en håller presskonferens på 
måndag blir det intressant 
att se vad de tyngre han-
delsexploatörerna tror om 
framtidens detaljhandel i 
Ale. Hur ser analysen ut? 
Finns det plats för handla-
re som Feredon eller måste 
du redan ha lyckats och ha 
miljonerna på banken för 
att ha råd att ens etable-
ra? Frågorna är naturligt-
vis många. Hur ser innehål-
let ut med tanke på att am-
bitionen har varit att inte 
störa den befintliga han-
deln i Älvängen och på 
Ale Torg, utan målet 
är att komplette-
ra utbudet. Det 
är tveklöst en 
spännande ut-
maning och 
jag ser fram 
mot månda-
gen.

I veckans 

tidning medföljer vårens upp-
laga av näringslivstidningen 
Fokus Företag. Här finner 
du reportage om lite intres-
santa händelser. Klädkälla-
rens etablering och förverkli-
gande av det jättelika varuhu-
set, spadtaget för den omdis-
kuterade centrumbyggnaden 
i Lilla Edet och tjejerna som 
bland annat satsar på egen-
tillverkad lypsyl. Som vanligt 
hann vi inte med alla reporta-
ge som vi planerat göra – för 
trots att näringslivsklimatet 
sägs vara så dåligt i Göta älv-
dalen så händer det otroligt 
mycket positivt. Jag vet inte 
riktigt hur det hänger ihop?

Sist men inte minst, missa 
inte att läsa om veckans 

profil. Det är 
en hjälte – 97 
år gammal!

Jobbiga tårar!
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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. 
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 21 mars har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

• Godkännande av årsredovisning  
2011 för Lilla Edets kommun 

• Revisionsberättelse 2011, 
beviljande av ansvarsfrihet

• Inrättande av pris för en 
hållbar utveckling

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
14 mars 2012.

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 22 mars 
kl. 18.00

Nödinge Församlingshem
Gamla Kilandavägen 17

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Aktuellt” 

www.nodingevagforening.se

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

FÖRARUTBILDNING

FOLKRACE
Söndag den 18 mars kl 11.00 
i klubbstugan på Paradisbanan 
arrangerar ÄMK en folkraceutbildning. 
Kursen är ca 4 timmar och det ingår  
förarprov för de som inte innehar körkort. 

I pausen bjuds det på fika.
Vuxna 300:-
Juniorer 250:- (födda -95 t o m -97)

För info och anmälan kontakta 
Peter Eriksson på 
0707-96 74 49 eller 
kennelcybas@tele2.se

Välkomna!

Ale 

Allvetare
Måndag 19 mars kl. 16.00 
möts  Ales pensionärsföreningar 

i  frågesport. 

Medborgarhuset, Ledet
Inträde, kaffe och fralla: 30 kr

Kom och heja 
på kompisarna

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


