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Det kom inga löften 
om kvartstrafik för 
Alependeln efter 

Ale kommuns krismöte med 
Trafikverket, men det som 
sades efteråt pekade dock 
med hela handen i en posi-
tiv riktning. Det hade själv-
klart också varit minst sagt 
anmärkningsvärt om Tra-
fikverket helt plötsligt bara 
svängde om. Den upp-
komna situationen är inte 
heller bara tagen ur luften, 
det finns ett praktiskt pro-
blem. Göteborgs central är 
en säckstation och säcken är 
i princip full. Alependeln är 
emellertid ingen nyhet. In-
frastrukturprojektet, Sveri-
ges just nu största pågåen-
de satsning, inleddes i maj 
2007 och att färdigställan-
det av en dubbelspårig järn-
väg skulle vara klart i de-
cember 2012 är ingen has-
tigt påkommen idé. Det är 
en realitet och har så varit 
allt sedan projektet på allvar 
började planeras för cirka 15 
år sedan. Således måste det 
ha funnits en plan för var 
och hur Alependeln skulle 
angöra Göteborg, frågan 
är vart den planen har tagit 
vägen. En starkare kraft – 
eller flera – måste ha för-
ändrat villkoren och plöts-
ligt stod Trafikverket inför 
faktum. Säcken är full och 
här kommer Alependeln 
varje kvart, Kungsbackapen-
deln varje kvart samt fler re-
giontåg från Trollhättan/
Vänersborg. Kanske tog 

Trafikverkets ansvariga en 
chansning och kollade om 
de små landsortskommu-
nerna hade någon stridsför-
måga? Samtidigt som kom-
munerna samlade kraft och 
höjde rösterna uppmärksam-
mades i princip hela landet, 
inklusive regeringen, om 
den problematik som finns 
kring en utbyggd kollektiv-
trafik i och runt Göteborg. 
Det kanske till sist kommer 
att visa sig vara ett genidrag 
för att få ytterligare resur-
ser till infrastruktursatsning-
ar i Göteborgsregionen. Jag 
tror hur som helst återigen 
att vi kommer att få uppleva 
den utlovade kvartstrafiken 
till och från Göteborg under 
rusningstimmarna.

Alefjälls Naturskyddsfören-
ing överlämnade i måndags-
kväll 683 namnunderskrifter 
för att bekräfta missnöjet 
och rädslan för en vind-
kraftsutbyggnad i området. 
Det är det klassiska sättet att 
utöva demokratisk påverkan. 
683 personer, varav de flesta 
boende i området, visar 
uttryckligen sin tydliga 
ståndpunkt. Deras 
åsikt ställs mot kom-
mersiella krafter 
och övergripande 
politiska mål om 
att bygga ut 
vindkraften i 
hela Sverige. 
När de slut-
liga besluten 
ska tas bör 

proteströrelsen ändå känna 
en viss trygghet i den vision 
som Ale kommunfullmäk-
tige nyligen slagit fast. Kom-
munens uppdrag är enligt 
följande:

” Vi jobbar med glädje 
och engagemang för våra 
invånare. Tillsammans 
ska vi förädla våra tjänster 
och förenkla människors 
vardag. Med mod, samar-
bete och energi skapar vi en 
levande kommun för både 
invånare och företagare. Vi 
ger aleborna livskvalitet och 
inspiration att förverkliga 
sina drömmar!”

I de raderna ska beslutet 
om vindkraften förankras 
och då finns det väl knappast 
möjlighet att säga ja?

Närmare kvartstrafik!
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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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Stort Tack
till alla som på vilket sätt det vara må, 
bidrog till en lyckad hembygdsdag på 
Backa säteri 18 augusti.

Ej utlämnade vinster:
Rödprickig serie C, nr 12, 81, 163, 195.
Kontakta Siv
0303-229288

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP HÖSTSÄSONGEN!

Onsdag 29/8 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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ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE
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ALE TORG

Morgonkaffe

Gäller kl 08-11
 kr

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

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

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

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

PREMIÄR!
Ny salong i Bohus Centrum
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PREMIÄR!
Ny salong i Bohus Centrum

Mån-fre 10-18. Lörd tidsbeställning 
Tel: 031-98 03 02, 0736-32 61 49

Bohus Centrum

DROP IN & 
TIDSBESTÄLLNING
*Var 7:e klippning gratis

* Max 500 kort


