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Samhällsbyggaren Olle 
Skoglund har inte slut 
på idéer. I veckan får 

Kommunstyrelsen ett bo-
stadsprogram som Skog-
lund tagit fram exklusivt för 
Surte. 235 nya lägenheter i 
totalt 28 olika byggprojekt 
kan förverkligas om Olle får 
regissera. Nu är säkert allt 
inte genomförbart, då det 
utgår från att alla berörda 
markägare är positiva vilket 
inte alltid 
är fallet. Jag 
hoppas att 
Kommun-
styrelsen åt-
minsto-
ne ser ma-
terialet som 
bra inspira-
tion och att 
man plock-
ar ut ett par 
russin. Surte har precis som 
Olle säger en jättechans att 
expandera när tågen börjar 
gå. Fler bostäder innebär 
fler konsumenter och det 
är vad Surte behöver för att 
kunna bibehålla sin handel 
och servicenivå. Att för-
täta i centrum på gångav-
stånd till pendelstationen 
har varit en självklarhet när 
Olle Skoglund har ritat det 
framtida Surte. Det ska bli 
intressant att följa utveck-
lingen när marknadskrafter-
na på allvar får upp ögonen 
för vilka effekter Alependeln 
kan komma att få – då utgår 

jag från att tåget har kommit 
för att stanna varje kvart i 
rusningstrafik.

Ale kommun ingår i 
SOLTAK, ett samarbete 
mellan Stenungsund, Orust, 
Lilla Edet, Tjörn, Ale och 
Kungälv. De har nu bestämt 
sig för att utveckla sin sam-
verkan ytterligare. Ett ge-
mensamt bolag ska bildas 
och ge handlingskraft. Bland 

anant ska 
man utreda 
möjlighe-
terna till ge-
mensamt lö-
nekontor, 
växel och 
IT-drift. Det 
skulle på sikt 
kunna ge 
ekonomiska 
besparingar 

som gör att mer pengar kan 
frigöras till kärnverksamhe-
ten inom skola och omsorg. 
Jag gillar tanken. Tror dess-
utom att det är ett måste om 
vi ska kunna behålla väl-
färden. Behoven ökar 
i och med en åldran-
de befolkning som 
kommer fortsätta 
att bli äldre. Att 
då hitta sam-
arbetsmöjlig-
heter med li-
kasinna-
de kommu-
ner skapar 
möjlighe-

ter på många plan. Varför 
ska alla ha varsin organisa-
tion när vi kan ha en gemen-
sam? Därmed inte sagt att vi 
ska slå samman alla mindre 
kommuner, det vore förö-
dande, men att samarbeta i 
gemensamma och övergri-
pande frågor känns självklart 
med dagens teknik.

Vi fick inte plats med allt 
i veckans tidning. Det blir 
så ibland. Rapporten om in-
samlingen till Europas fatti-
gaste barn i  Moldavien får 
därför vänta en vecka.

Skoglund inspirerar

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. 
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DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14
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Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER fr. 99:- 

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p

ÖLJETTKAPPMETERVARA 50:-/m

BARNTRIKÅ 120:-/m
600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

ALE TORG

GGGGRRRRÖÖÖÖÖTTTTFFFFRRRRUUUUKKKKOOOOSSSSTTTT

Gäller kl 08-11
 kr

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

Varför ska alla ha varsin 
organisation när vi kan 

ha en gemensam?
Däremed inte sagt att 
vi ska slå samman alla 
mindre kommuner, det 

vore förödande.

ALE LUCIA 
SÖKER TIDIGARE 
LUCIAKANDIDATER 
som vill vara med och köra 
på årets två kyrkokonserter, 
12 och 13 december
Kontakta: alelucia@live.se

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

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär. Litervis eller 

hela lådor. Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 

drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). Endast svenska 

bär. Enbärsdricka. Kantareller. Allt i mån av tillgång. 

Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr o m 18/8 t o m 15/9 
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. (ingen förbeställning)

 070-298 39 40, 0708-26 61 34

DocMorris Apotek i Bohus
”Veckans vara” alltid 40% rabatt

Vecka 34 (20 - 26/8) Vecka 35 (27/8 - 2/9)
Eucerin pH5 Lotion
Parf & oparf. 400 ml.

Hansaplast Universal
Strips Plåster. 40 st.

Öppettider
Vardagar 08-19 Lördagar 10-16

59 kr 17 kr
Ord pris 99:- Ord pris 29:-

SURTE-BOHUS 
SPORTSKYTTEGILLE
Höstens verksamhet pågår

1 augusti – 6 oktober. 
Öppettider: Onsdagar 17.00-20.00 

Lördagar 12.00-15.00

Älgbanan är öppen fredagar 
fr.o.m 3 augusti t.o.m 5 oktober 

mellan 10.00-12.00

www.surtebohussportskyttegille.se


