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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ale kommun ska växa. 
4000 fler invånare till 
2025. En tuff mål-

sättning, men säkert möjlig 
med hänsyn till kraftfullt 
förbättrade kommunika-
tioner och många attrakti-
va bostadsområden i pipeli-
ne. Vi ligger väl framme i de 
stora frågorna. Infrastruk-
tur som ofta släpar efter, då 
det är kostsamt och en in-
vestering som ofta staten 
måste bevilja anslag till. Här 
drog vi en vinstlott då re-
geringen redan 2007 tog 
beslut om BanaVäg i Väst. 
Fast en ny väg och järnväg 
öppnar inte själv alla dörrar. 
Vi får inte glömma detal-
jerna. Den sista skruven på 
bollen som gör att den går 
stolpe in och inte stolpe ut. 
Det är väldigt ofta detal-
jerna som avgör. Familjer 
med barn i tidiga skolår eller 
strax innan är en primär 
målgrupp för Ale kommun. 
I söndags fanns nära på 100 
potentiella familjer på besök 
i Nödinge. Barnen deltog 
i ett av sina första hand-
bollsarrangemang. Ett stort 
ögonblick, inte bara för 
barnen, utan framför allt för 
Ale kommun. Hur många 
gånger kommer så många 
potentiella kunder på besök 
samtidigt? Med det som 
bakgrund blir det ännu svå-
rare att förstå varför Nö-
dinge SK inte får tillstånd 
att genomföra arrange-
manget i kommunens bästa 
arrangemangshall, Ale gym-
nasium. Där hade såväl spe-

lare som föräldrar och funk-
tionärer fått en helt annan 
känsla. Stora, ljusa, moderna 
och rymliga lokaler istället 
för trångt, mörkt och slitet. 
Alla hallar i kommunen 
kanske inte kan hålla samma 
standard, men hela lysrör 
är väl åtminstone ett rim-
ligt krav? Det är en detalj 
som känns så meningslöst 
att tappa poäng på. Än mer 
förvånande blir det ändå när 
samma gamla idrottshall 
dessutom är arbetsplats för 
lärare och elever. Vad säger 
arbetsmiljöverket? Nåväl, 
det var ingen som gnydde 
om detta, men det känns 
galet att visa upp den sämsta 
sidan när den bästa ligger ett 
bollkast därifrån… Särskilt 
när det är potentiella alebor 
som hälsar på. Som sagt, det 
är detaljerna som avgör.

I Bohus hörs nu förtvivla-
de röster om konsekvenser-
na av ortens avskärmning 
från trafiken. Jag förstår ar-
gumenten och är mest för-
vånad över att det tog så 
lång tid innan någon reage-
rade – och agerade. Bohus-
företaget SalesOnNet 
vädjar i en skrivelse 
till Kommunstyrel-
sen och Trafikver-
ket om hjälp för 
att överleva. 
Tänk er själva 
att driva en 
kommersiell 
verksamhet 
med ett na-
turligt kund-

flöde förbi butiken. Plöts-
ligt en dag stängs flödet 
av. Infarten blockeras och 
svaret är; ”Vi bygger en ny 
väg, det blir bättre i framti-
den”. Det är en vänlig am-
bition och bra för de som 
kommer efter, men för de 
som lever idag? Med facit i 
hand står det helt klart att 
mångmiljardprojektet Bana-
Väg i Väst har missat en vä-
sentlig del, hur den befint-
liga handeln påverkas under 
byggnationen och hur even-
tuella kompensationer ska se 
ut? I Bohus begär man väl-
digt lite anser jag. Det enda 
kravet som SalesOnNet har 
formulerat är att de hoppas 
kommun och Trafikverket 
bidrar till att locka tillba-
ka kunderna med hjälp av en 
offensiv marknadsföring.

Låter utan 
tvekan som 
minst sagt 

rimligt.

Det är detaljerna som avgör

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

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. 

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

KONTORSLOKALER I NOL
Sitt inte själv hemma. Kom ut i 
gemenskapen och skapa kontakter 
för nya affärer.
Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

LOKAL UTHYRES
På Hålstensvägen 1 i Älvängen finns lokaler 
med personalutrymmen lediga fr o m juli. 

Ytan är 640 m2. Kan delas till 2 st lokaler på 
300 m2/st. Lokalerna har ett bra skyltläge då 
södra infarten till Älvängen rundar fastigheten

Ring 070-7767516 eller 031-279690

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

Surte/Bohus 
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE
Tisdag 24 april kl 19.00
i Glasbruksmuseet Kvarnvägen 6 i Surte

Sedvanliga förhandlingar samt att vi får besök
av föreläsare från Ale kommuns förvaltning

som informerar om vad som behövs för att lämna
avfall till återvinningscentralen ”Sörmossen” i Bohus.

Med tanke på förtäring behöver vi ha er anmälan 
senast 19 april till Alf på tel 031-982203 eller Leif på

tel 031-980650 eller e-mail: alf@eurocable.se eller 
leif.ljung@salesonnet.com 

��������	����

��������	
���

�����������

��������������
��������������������

�
�������������������������� !""
�����������

	���������������������������
�����

��� ��!�����!����"�#��� ���!$����!
�����!�

����������
##���$�

Starrkärrs Centerkvinnor
Anordnar

 LOPPIS
för världens barn 

i Starrkärrs bygdegård 
Lördagen den 5 maj kl 10-14 
Vill du ge ditt stöd så hyr ett bord. 

Kostnad 100 kronor bordet. 
Ring: Gun 744156 eller Evy 745051. 

Kaffeservering.

Alla är varmt välkomna!

Lokal uthyres
80m2 i centrala 

Älvängen 
(bredvid Axums Järn)

RING: 0704-13 85 21

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren


