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Vi kan nu lämna lug-
nande besked om kol-
lektivtrafiken. Nu är 

det inte bara klart med att 
pendeltåget går varje kvart 
under högtrafik, utan det 
kommer också vara möjligt 
att ansluta till varje tåg med 
buss. Västtrafik håller löftet 
om en buss till varje tåg, men 
beroende på var du bor kan 
det ändå bli en omställning. 
Resande som har klivit på vid 
vårdcentralen i Älvängen till 
exempel, kommer få busstra-
fik till tåget en gång i halv-
timmen, därmed blir kvarts-
trafiken inte möjlig att ut-
nyttja fullt ut om man är 
bussberoende. Å andra sidan 
finns det andra sätt att ta sig 
till stationen på. Helheten 
ser ändå ut att lösa sig, men 
en del kritiska diskussioner 
lär Västtrafik få räkna med.

Från orter som saknar 
egen pendelstation kommer 
anslutningarna att vara goda. 
Från exempelvis Skepplanda 
kommer det att avgå en buss i 
kvarten under högtrafik.

Undertecknad tror att 
orter som Älvängen och 
Nödinge på sikt kommer 
att få slingor som hämtar 
upp längs de tätbefolkade 
områdena. Utbyggnaden 
och expansionen av bostäder 
skulle kunna skynda på den 
processen.

Bandypremiär i Ale Arena 
under en ljummen septem-
bersöndag är något speciellt. 

Att stå med mössa på inom-
hus och bevittna en klassisk 
vinteridrott, för att i nästa 
stund svettas på vägen till 
bilen, har förvrängt kulturen 
något. Att hallen trots allt 
har dragningskraft står utan 
tvivel. Surte BK har byggt 
sitt nya lag med en stomme 
av unga talanger som har 
både nuet och framtiden för 
sig. De flesta av nyförvärven 
nämner möjligheten och 
förutsättningarna att spela 
inomhus som ett avgörande 
skäl till att välja Surte som 
klubbadress. Samtidigt 
menar flera att inget går upp 
mot att spela en välbesökt 
bandymatch med några 
minusgrader, doften av glögg 
och till ljudet av klappande 
vantar. Den där klassiska 
bandystämningen är svår att 
uppbringa under tak, men i 
jämförelse med att inte kunna 
spela alls är valet enkelt. 
Vilka otroligt goda sportsliga 
förutsättningar Ale kommun 
nu erbjuder. Inomhusarena 
för bandy, snart tre konst-
gräsplaner för fotbollsentusi-
asterna, sju stora kompletta 
inomhushallar för andra 
inomhusidrotter samt 
en mindre friidrotts-
flygel i Bohus. Det 
finns faktiskt lite 
att skryta med.

Ibrahim 
Baylan (S), 
Socialde-
mokraternas 

talesperson i utbildnings-
frågor, gjorde ett populärt 
besök i Nödinge. Kul att Ale 
kommun uppmärksammas 
för sina IT-satsningar och 
att eleverna får chansen att 
möta ledande politiker. På 
redaktionen funderade vi lite 
kring vilken policy skolorna 
har för politiska besök. Vad 
händer om ett mer extremt 
parti också vill komma och 
delge sina åsikter? Hur ställer 
sig skolan till det och med 
vilken strategi bemöter man 
elever som eventuellt känner 
sig kränkta? Någon enskild 
policy finns inte för Ales 
skolor, man hänvisar med all 
rätt till skollagen. Jag hoppas 
den är bra skriven för det är 
en viktig fråga, men jag har 
inte hunnit granska den – jag 

valde att fun-
dera själv 
och hoppas 

min oro 
är obefo-
gad.
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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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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
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Bohus Centrum. 
Mån-fre 10-18. Lörd tidsbeställning 
Tel: 031-98 03 02, 0736-32 61 49

�DROP IN & 
TIDSBESTÄLLNING
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JUST NU!
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Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN

Välkomna!

VÄTTLE 
SCOUTKÅR

Nu startar vi för hösten!
Gamla och nya scouter 

hälsas välkomna.

Torsdag 13/9, kl 18.15 

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

70 % 
för 0 kr.

Vi är en ideell förening som står för 70% 
av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 
Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.


