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Vi har stängt böcker-
na för 2011 och kan 
nu blicka framåt. 

2012 är ett stort år för Ale 
kommun, ett efterlängtat år. 
Under lång tid är det just 
2012 som har varit målet 
eller närmare bestämt 12:e 
i 12:e kl 12.12. Då ska Tra-
fikverket sätta 
punkt för det 
gigantiska in-
frastruktur-
projektet i 
Götaälvdalen 
mellan Troll-
hättan och 
Göteborg. 
Alependeln 
gör då sin första tur och 
med detta tillskott förändras 
hela bilden av vår kommun. 
Med tydligt förbättra-
de kommunikationer såväl 
söder- som norrut börjar en 
ny epok. Det är i alla fall vad 
som har förutspåtts och vad 
alla bedömare förväntat sig. 
Det är med stor sannolikhet 
väldigt sant, men inte ens i 
den bästa av världar går livet 
bara vidare. Det kommer 
även framöver att krävas 
planering och strategier för 
att ta vara på de möjligheter 
som nu öppnar sig. Ale och 
även Lilla Edet kommun 
har fått ett antal unika verk-
tyg att förverkliga framtids-
kommunen. Det innebär 
inte med automatik, bara för 
att Götaälvdalen har försetts 
med dubbelspår och fyrfälts-
väg, att framtiden är vår. Nu 
måste exploateringen ta fart, 
nya bostäder byggas och den 

offentliga samt kommersi-
ella servicen måste utveck-
las. Det går inte av sig själv 
bara för att pendeln går. Det 
krävs genomtänkta och mål-
medvetna strategier, men 
framför allt måste det finnas 
handlingskraft. Det tror 
jag våra förtroendevalda är 

medvetna 
om och det 
ska därför bli 
spännande att 
följa utveck-
lingen i hela 
Götaälvdalen. 
Staten har 
satsat nästan 
14 miljarder 

på att skapa goda förutsätt-
ningar för tillväxt, återstår 
att se vad vi gör med det. Jag 
hoppas bara att vi är överens 
om att 2012 inte är ändhåll-
platsen, snarare början på en 
ny epok.

För lokaltidningens del 
innebär det nya året en fort-
satt satsning på framtidens 
digitala medier, hand i hand 
med det mesta etablerade 
och kraftfulla mediet – den 
tryckta papperstidningen 
hemburen till alla brev-
lådor i spridningsom-
rådet. Vi har idag 
en webbavdelning 
med två unga 
kreatörer på 
redaktionen. 
Det är minst 
sagt spän-
nande att 
bara få stå 
vid sidan 

av och se vad den moderna 
tekniken kan skapa. Det är 
ett fantastiskt komplement 
till de traditionella informa-
tionskanalerna, men det är 
än så länge bara ett komple-
ment. Alekurirens hemsida 
är välbesökt, särskilt när 
något särskilt är i ropet, men 
antalet läsare av papperstid-
ningen är fortfarande helt 
överlägset. Direktresponsen 
på den digitala upplagan är 
ett av dess främsta argument 
och ni som väljer att kom-
mentera våra artiklar på 
hemsidan ska uppleva en 
förbättring i år. Nya rutiner 
ska förbättra både hastighet 
och kvalité.

Väl mött 2012!

2012 är inte ändstationen

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad
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Emil Lindén
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0303-33 37 36
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0303-33 37 37
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Johanna Roos
Redaktör
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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. 

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet

Startar igen

Torsdag 19/1 
kl 9.30 - 12.00

Kostnadsfritt
Fika finns att köpa.

Kvarnvägen 6 i Surte

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Onsdag 11 januari 
från kl 16.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, 

Amandine, Sarpomira (KRAV), 5 och 20 kg förp. 
Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 25 kg 270:-. 

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt 

(60% bärhalt). 

Säljes från lastbil LÖRDAG 14/1: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 13/2.

 0708-26 61 34
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Års- och
administrationsmöte

Söndagen den 29/1 2012 kl 1400

Nu måste exploateringen 
ta fart, nya bostäder 

byggas och den 
offentliga samt 

kommersiella servicen 
måste utvecklas.

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

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

ÅRSMÖTE

ALE MHF
Onsdag 1 februari

Paradisgården i Bohus kl 18.00

ALE Trial Klubb 18.00
MHF 18.30

MHF/U 19.00
Välkomna, Styrelsen Vi tömmer butiken på Kapellv. 7 Älvängen

Nu tömmer 
vi butiken!

Lördag 14/1, kl: 10-15
Armaturer, radiatorer, glödlampor, 
vitvarutillbehör, elmaterial m.m.

Allt skall bort!
Vi bjuder på kaffe och kaka

Välkomna Janne & Mikael


