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Enkäten om vad ale-
borna anser att Ale 
kommun ska priori-

tera i kommande satsning-
ar fram till 2025 var inte 
helt oväntat skola och äld-
reomsorg. Det som möjli-
gen förvånade var att stude-
ra de olika åldersgruppernas 
fokus. De äldre föresprå-
kade skolsatsningar och de 
yngre valde att stryka under 
vikten av mötesplatser och 
idrottsanläggningar. En av 
huvudfrågorna som kom-
munledningen gärna ville ha 
svar på var huruvida alebor-
na kan tänka sig att rekom-
mendera andra att flytta till 
kommunen. Resultatet 6,1 
på en tiogradigskala är helt 
okej och stämmer bra över-
ens med vad SCB tidigare 
kommit fram till. Det finns 
således en positiv grundton 
hos aleborna. Vi tror på vår 
kommun. Den gäller det na-
turligtvis att värna om och i 
förra veckan reste förtroen-
devalda, ledande kommuna-
la tjänstemän och ett antal 
särskilt inbjudna från bland 
annat det lokala näringslivet 
ner till Varberg för att under 
tre dagar diskutera hur Ale 
ska utvecklas. Förhoppning-
en är att detta arbete ska 
leda till en gemensam mål-
bild, en vision, att sträva 
efter med tidsperspektivet 
2025. För att inte denna ska 
bli en hyllvärmare ska mate-
rialet brytas ner till mindre 
handlingsplaner. Innan detta 
blir verklighet ska ”prototy-

pen” som resultatet nu kallas 
diskuteras i fokusgrupper, 
där föreningsliv och nä-
ringsliv är två hörnstenar. 

Jag misstänker att det 
kan bli huggsexa om de 
lokala sponsorerna när det 
gäller byggnation av konst-
gräsplaner i Ale. Såväl 
Älvängens IK som Ahla-
fors IF har nu startat igång. 
Skepplanda BTK är i full 
färd med planeringen. Plöts-
ligt kan kommunen som inte 
hade en enda konstgräsplan 
ha tre. Innan mandatperio-
den är slut får kanske mode-
raten Peter Kornesjö trots 
allt rätt, då han i valspurten 
faktiskt lovade fyra konst-
gräsplaner.

Jag är ingen vän av varken 
snö eller kyla, men som sann 
alebo kan jag faktiskt tänka 
mig att acceptera ett par mi-
nusgrader bara för att få se 
snökanonerna sprida snö i 
Alebacken. Det gör verkli-
gen ont att åka förbi backen 
i januari och se hur den lyser 
grönt. Det stora ideella en-
gagemanget som har ut-
vecklat backen till en 
modern och kom-
plett skidanlägg-
ning de senas-
te åren är fak-
tiskt värda 48 
timmar med 
ett par mi-
nusgrader. 
Det är näm-
ligen vad 

som krävs föratt Aleback-
en åter ska kunna öppna och 
slå vakt om positionen som 
kommunens största turist-
attraktion.

I veckans tidning kan ni 
upptäcka ert Ale i ord och 
siffror. Ta del av det som 
präglar kommunen, vilka 
föreningar och företag som 
är störst, vad våra gäster 
helst besöker, hur naturen 
ser ut och inte minst vilka vi 
själva är. Sidan är en repris 
på en liknande artikel som 
tidningen publicerade för 
tretton år sedan och jag kan 
onekligen konstatera att det 
har hänt en del.
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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. 

www.mittiale.se 
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Ändrade telefontider
för Församlingsexpeditionen

Måndagar 
Tisdagar 
Onsdagar 
Fredagar
(Torsdagar stängt)

9.00-12.00

0303-444 004

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

Årsmöte
Torsdag 26 januari kl 15.00

i Skepplanda Bygdegård
Utöver sedvanliga 

årsmötesförhandlingar medverkar
Professor Rolf Ekman som 

föreläser om vår hjärna

Tillfälle att betala medlemsavgiften. 
Alla medlemmar är välkomna

/Styrelsen

Ö

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2 p

KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

HISSGARDINER 139-219:- (100-160 cm)

RIPSLÖPARE 69:-/st

Barnoveraller 229-399:-
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

Två lediga målare

Kontakta Urban, 0705-25 02 34

Vi utför allt inom branschen!
 Använd ROT-avdrag och få

50% avdrag på timpriset.
F-skatt finns.

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP VÅRSÄSONGEN!

Onsdag 18/1 kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

www.ale.schack.se

Varmt välkomna!
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