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Det händer mycket i 
Ale just nu och så 
har det varit de se-

naste fem åren. Infrastruk-
turminister, Åsa Torstens-
son (C), tog första spadta-
get 2 maj 2007. Nu är det 
knappt ett halvår kvar innan 
Bana Väg i Väst är färdig-
byggt och redan idag ser vi 
förändringar i rätt riktning. 
Det är inte bara nya bostä-
der som planeras, utan fram-
för allt är det handeln som 
ligger i startgroparna för det 
nya Ale. Klädkällaren bygger 
intensivt i Stora Viken, det 
röjs plats för Handelsplats 
Älvängen och i dagarna tar 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslut om att förvär-
va den centralt belägna fast-
igheten i Älvängen med res-
taurang La Plaza och Sven-
heimers konditori i. Köpet 
ska möjliggöra en fortsatt ut-
veckling av området runt det 
kommande resecentrum-
et. Att förtäta i centralorter-
na är en ambition och stånd-
punkt som Ale kommun har 
markerat sedan länge. Det 
lär planeras för både bostä-
der och handel. I veckan fick 
Kommunstyrelsen en drag-
ning om ett huvudförslag för 
utveckling av det nuvarande 
busscentrum i Älvängen. Det 
är ett spännande bygge med 
inriktning på både miljö och 
arkitektur. Vi redovisar detta 
i nästa veckas nummer som 
är det sista före sommarupp-
ehållet. Det kommer också 
ett nummer mitt i juli, men 
då ligger redaktionen på sol-

sidan… Vad jag ville ha sagt 
är att notera hur Ale nu går 
in i en ny fas. Förverkligan-
det av bostäderna vid Keillers 
Damm i Surte är också spän-
nande att följa. Jag tycker det 
är oerhört inspirerande att 
vara verksam i en kommun 
som andas så mycket fram-
tidstro. Alependeln kommer 
att bli en utmärkt reklambä-
rare och någon oro för att 
ingen skulle vilja flytta hit 
är inte befogad. Framtiden 
finns i Göta älvdalen och jag 
hoppas att alla som bor här 
hjälper till att sprida bud-
skapet om allt positivt som 
händer här. Nya kommunin-
vånare innebär också en till-
växt i skatteintäkter, det vill 
säga våra gemensamma re-
surser för att utveckla och 
behålla välfärden. I framti-
den kommer kommunika-
tioner att bli allt viktigare. 
Med Alependeln och kvarts-
trafik under rusningstid får 
vi bästa tänkbara förutsätt-
ningar. Genom att det blir 
allt dyrare att framföra egen 
bil utgår jag från att kollek-
tivtrafiken snart inser vilken 
konkurrensfördel den har 
om prisbilden också blir 
attraktivare. När en 
vara säljs i allt större 
utsträckning brukar 
det medföra att 
den blir billiga-
re, men när det 
gäller kollek-
tivtrafik är det 
något som 
inte stäm-
mer. Alepen-

deln kommer att göra kollek-
tivresandet än mer populärt 
i vårt område, således borde 
prisbilden kunna justeras 
nedåt? Tvärtom höjs taxan. 
Det där får jag nog funde-
ra lite över. Det känns inte 
helt logiskt. Självklart kostar 
tågen i inköp, men det finns 
väl med i kalkylen? Det ge-
mensamma ansvaret för en 
bättre miljö borde medföra 
att våra förtroendevalda ser 
en ökad pendeltrafik som ett 
verktyg för att få fler att åka 
”grönt”.

Brrr. 15 grader och midsom-
mar. Ja, det ser inte bättre ut. 
Det blir till att hålla huvudet 
högt och egentligen saknar ju 
vädret betydelse. Det är sill, 
potatis, gräddfil och jordgub-
bar som ändå spelar huvud-

rollen. 
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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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Gäller kl 08-11
 kr

Mån-fre: 8-19 Lör-sön: 10-16 • Tel: 0303-22 90 90

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
VAXDUK fr. 30:-/m  MARKIS 95:-/m

ÖLJETTKAPPMETERVARA 50:-/m

LINNEVAXDUK 149:-/m 

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p

Gilla oss på 
Facebook!

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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Sker i år tisdag 26 juni kl 14-19
och onsdag 27 juni kl 7-12

Plats: Kilanda säteri

Vårens insamling
av Lantbruksplast
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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

VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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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


