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Nog för att det 
behövs regler och 
normer i vårt sam-

hälle, men inte på bekost-
nad av det sunda förnuftet. 
Dessvärre är det så emellan-
åt. Diskussionen om rätten 
till skolskjuts återkommer vi 
med jämna mellanrum till. 
För sexåringar är det en ki-
lometers avstånd till försko-
lan som gäller för att skol-
skjuts ska beviljas. Särskilda 
omständigheter såsom all-
mänt trafikfarliga vägsträck-
or kan medföra att skolskjuts 
är motiverat även om av-
ståndet inte uppgår till ki-
lometern. Men vad anses 
då vara farligt för en sexår-
ing? Uppenbarligen är ett 
pågående vägarbete i mil-
jardklassen inte klassat som 
sådant. Historien om Ema-
nuel i Ramstorp visar återi-
gen hur fyrkantigt ramver-
ket är och det är minst sagt 
beklämmande när just för-
svarslösa barn blir inblan-
dade. Att krasst lita på att 
”väggubbarna” ser alla barn 
som har vägbygget som 
skolväg känns oansvarigt. 
Jag skulle inte vilja sitta på 
ansvarigas kontor den dagen 
vi konstaterar att med lite 
sunt förnuft hade vi kunnat 
rädda livet på en sexåring, 
men det hade så klart krävts 
att vi vågade gå utanför re-
gelverket.

Roligast i veckan var be-
skedet om att Alependeln 
kommer att gå med kvarts-

trafik från och med 7 janua-
ri. Tråkigast i veckan var be-
skedet att Västtrafik kanske 
inte kommer att transporte-
ra oss till pendeltåget… Ma-
tarbussarna verkar plöts-
ligt ha försvunnit ur planer-
na. Då är det kul att gräva 
fram ett gammalt anteck-
ningsblock från ett ortsmöte 
i Skepplanda där Västtrafiks 
representant lovade ”ett tåg 
– en buss”. Till varje avgå-
ende tåg ska det gå en buss. 
Så lät det då – och precis 
som med Trafikverket – be-
höver de kanske bara väckas 
för att inse fakta. Staten har 
knappast plöjt ner 14 miljar-
der i en infrastruktur för att 
vi inte ska använda den. Om 
vi nu har investerat miljar-
der i pendeltåg så får vi nog 
satsa några kronor på att 
köra dit resenärerna också.

För övrigt har underteck-
nad passerat en milstolpe, 
de 40 åren. Åldersnoja? Nja, 
jag vet inte, men nog kan jag 
konstatera att åldern inger 
en viss mognad. Det går inte 
längre att försvara dröm-
mar och visioner med 
att ”det ska jag göra 
när jag blir stor”. Nu 
är jag både vuxen 
– och något för 
stor. Det är väl 
egentligen 
det som är 
mest påtag-
ligt med att 
ha kommit 
upp i medel-

åldern. Det finns inte längre 
någon storlek som passar. 
Large är för tajt och XL för 
stort. Jag fick frågan flera 
gånger den gångna helgen 
om jag var nöjd med de 40 
första… ”Ja, men de kom-
mande blir bättre för nu 
kan erfarenheterna leda mig 
rätt varje gång jag fattat fel 
beslut”. Bra svarat tänkte 
jag morgonen efter, då jag 
samtidigt konstaterade att 
presenterna blivit kvar på 
krogen… Helt fullärd blir 
man aldrig!

Stort tack till alla som 
trotsade min vädjan och gra-
tulerade med blommor och 
blader, det är faktiskt väldigt 
vackert med blommor även 
om de inte överlever särskilt 
länge med min omsorg.
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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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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

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet

Startar igen

Torsdag 13/9 
kl 10.00 - 12.00

Kostnadsfritt
Fika finns att köpa.

Kvarnvägen 6 i Surte

Ale Torg tel. 0303-971 10
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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  Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

TRÄDGÅRSDAGS
Hösten - bästa tiden att plantera

Växter och vackra ting

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
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LAXFILÉ 99:-/kg
ONSDAGAR

Surte 10.00-11.15
Bohus 11.30-17.30

Tel: 0701-47 05 62

Välkomna!

FISKBIL


