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Det är som att åka till-
baka i tiden, in i en 
förgången epok – i 

en annan stad – en kåkstad.
Verkligheten ser annor-

lunda ut på det tidigare så 
viktiga industriområdet, där 
en stolt företagshistoria har 
sitt ursprung. Trots att det 
inte är någon nyhet, områ-
det har varit sönderhärjat 
sedan många år, är det först 
nu som många reagerar. Jo, 
jag vet att det har påpekats 
förr, men först i år sker det 
handlingar som har ett syfte 
på lång sikt. Ale kommun 
och Samhällsbyggnads-
nämnden agerar nu mycket 
aktivt. Det har inte skett 
tidigare. När man smyger 
runt i gränderna bland skrot 
och glassplitter så undrar 
man självklart hur det kunde 
gå så illa och varför det har 
tagit sådan tid. Nu ställer 
kommunen krav på skynd-
samma åtgärder, det är så 
dags nu. Få av byggnaderna 
går att rädda. Området 
måste rivas och med det i 
bakhuvudet är det kanske 
bra att det har gått så långt 
att det inte finns något annat 
vettigt att göra. Det är hög 
tid att vända blad. Faktum är 
att det som idag är ett slum-
kvarter och som i princip 
bara påminner om vilda väs-
tern och kriminalitet defi-
nitivt har framtiden för sig. 
Det ligger både strategiskt 
och attraktivt. Strategiskt i 
omedelbar närhet till E45 
och järnväg, pendelstation 

och köpcentrum. Attraktivt 
precis vid vackra Göta älv 
och Grönån. En given plats 
för både rekreation, ser-
vice, handel och kanske en 
mindre hantverksby? Idag är 
det med livet som insats som 
man rör sig i och runt bygg-
naderna. Det är självklart 
inte acceptabelt att det ser ut 
så, men kommunen får också 
lära läxan och inte tillåta att 
ett område utvecklas likt 
detta. Utvecklas var kanske 
inte rätt ord… Nåväl det är 
bara att hoppas att kommu-
nen inte släpper frågan nu, 
utan trycker på och ser till 
att gå från ord till handling.

Under måndagens kom-
munfullmäktige föreslog 
Allianspartierna och Alede-
mokraterna att partistödet 
ska sänkas. Det nya förslaget 
innebär främst en märkbar 
sänkning för de stora par-
tierna. Socialdemokraterna 
förlorar närmare 300 000 
kronor och Moderaterna 
nästan 170 000 kronor. 
Totalt sänker kommunen 
sina bidrag till de politiska 
partierna med en halv miljon 
kronor. Vad är då motivet? 
I grunden är det ett vallöfte 
om att sänka partistödet som 
nu genomförs, men helt 
uteslutet är det inte att det 
finns en viss njutning av 
att det nya bidragssyste-
met är extra kännbart 
för Socialdemokra-
terna. Mot detta 
talar självfallet att 

även Moderaterna drabbas 
hårt, men de har å andra 
sidan inte hunnit bygga upp 
en organisation som kostar. 
Det har däremot (S) som nu 
kommer att tvingas tänka 
om. Något beslut togs inte 
i ärendet, då det ansågs fel-
aktigt berett. Oppositionen 
krävde med all rätt att frågan 
ska diskuteras i beredningen 
för Demokrati- och arvo-
desfrågor. Att det kommer 
att leda till ändrade åsikter 
är knappast troligt. Motivet 
att "jävlas" är starkare än 
så – det vet även oppositio-
nen. Men att återremittera 
innebär merarbete, att tid 
går förlorad och effekten av 
beslutet minskas. Som sagt 
det handlas väldigt mycket 
om att jävlas inom politiken 
i Ale för tillfället och stora 
delar av fullmäktige hand-
lade just om vad som skulle 
beslutas och vad som skulle 
återremitteras.
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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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TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 19 juni kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård

Ärenden
• Val skall ske av ny ordförande 
och nya styrelseledamöter, supp-

leanter samt ny valberedning.
• Övriga frågor

Ajournerat 
ÅRSMÖTE

Välkommen!
Styrelsen

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
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Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.
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Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

www.smadjursakuten.se

Ingeborgsgatan 6. Göteborg. 031-21 40 40. Öppet alla dagar
Utmarksvägen 20. Kungälv. 0303-184 00. Öppet mån-fre

Seniorkampanj!
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Nytt & Begagnat i Nygård
Lågpris nära dig

Takplåt 2 sortering , markrör, 
dräneringsrör, samt slang, 
vvs-material, hygienartiklar, 
hushållspapper samt toalettpapper, 
el- material, hund och kattfoder, 
rengöringsmedel, grillkol, mm.

Vi har även begagnat inom vitvaror 
samt wc-stolar, handfat med mm.

PS. vi köper in beg vitvaror.

Vägbeskrivning: kör till Lödöse ta av 
mot Nygård ca 4 km vid skylten ”Nytt & 
Begagnat” ta höger. tel: 0520-662041

ALE TORG

Alla dagar

Gäller kl 08-11
 kr


