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Trafikolycka i Alvhem

En trafikolycka med två bilar inblandade inträffade på E45 i Alvhem, En trafikolycka med två bilar inblandade inträffade på E45 i Alvhem, 
strax före klockan åtta på torsdagsmorgonen. Räddningstjänst och ambu-strax före klockan åtta på torsdagsmorgonen. Räddningstjänst och ambu-
lans kallades till olycksplatsen. En person fick uppsöka vårdcentral, men i lans kallades till olycksplatsen. En person fick uppsöka vårdcentral, men i 
övrigt orsakade kollisionen enbart materiella skador.övrigt orsakade kollisionen enbart materiella skador.
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Vi stänger kl 15 på onsdag och torsdag 
(12 och 13/9). Istället kommer vi att synas 
ute i ditt bostadsområde. Vi ses!

Choklad-, Vin-, Champagneprovning
i Lyx, Njuta & Romantikens tecken

• logi • frukost • Spabehandling
• temaspecifi k aktivitet • entré spa

 • middag • lunch • musikunderhållning 

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Temahelger med SPA

fr. 1 450:-/pp

Vill du bli 
Ale Lucia?

•  Du skall vara född senast 1996 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0708-94 14 51

Mejla in ansökan redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller fyll i nedanstående talong och skicka till 
Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

Malin Haarala, Ale Lucia 2011

Namn    

Personnr  

Adress                

Ort       

Telefon                     

Mail                    

- Älska handboll

Mer info på hemsidan 

www.klubben/alehf

ÅRSMÖTE 
PÅ FORSVALLEN 

21 SEPTEMBER
 KL 19.00

Om några månader 
börja de nya pen-
deltågen att trafi-

kera pendeltågssträckorna 
inom Västtrafiks område. 
De kommer att gå på Ale-
pendeln. Denna tågtyp går 
redan i Skånetrafiken och 
Östgötatrafiken.
Där har man infört tyst av-
delning i bägge ändar av 
varje tågset. Många som 
pendlar vill ha tyst och 
lugnt omkring sig när de 
reser. En del arbetar, en 
del studerar medan andra 

bara vill koppla av. Dess-
utom är det dyrt, dyrast 
av storstadslänen, att resa. 
Jag har varit i kontakt med 
Västtrafik i denna fråga, 
men de verkar inte intres-
serade. Därför vore det bra 
om ni som vill ha tyst av-
delning i pendeltågen och 
även regiontågen (det finns 
utrymme om viljan finns) 
skickar ett mejl till tid-
ningens redaktion.

Christer Wilhelmsson
Resenärsforum

Vi (S)er alltid till Ales bästa!
Folkpartiet antyder i en 

insändare i Alekuriren 
v 36 att Socialdemo-

kraterna är 
rädda för frågan om vilka 
partier vi har tänkt samarbe-
ta med efter nästa val. 
Vi är inte ett dugg rädda för 
den frågan! Vi är alltid be-
redda att ta ansvar för Ale. 
Därför kan vi inte ta ställ-
ning till hur en ny kom-

munledning i Ale ska se ut 
förrän vi vet hur mandatför-
delningen blir i fullmäktige 
efter nästa val. 

Helst ser vi en stark soci-
aldemokratisk ledning där 
våra värderingar om ett 
jämlikt samhälle med fokus 
på jobb och utbildning för 
alla får stor genomslag-
skraft. Men eftersom inget 

parti brukar få egen majo-
ritet måste vi vara öppna 
för samarbete åt olika håll 
och i olika former. Det vore 
oklokt att låsa fast sig defi-
nitivt redan nu. Kanske blir 
det så att stolta sociallibera-
ler vill vara med att ta ansvar 
tillsammans med oss?

Det viktiga för oss är att 
Ale åter får en stabil majo-

ritetsledning som tar kloka 
beslut för alebornas bästa 
och där främlingsfientliga 
krafter utestängs från poli-
tisk påverkan. 

Paula Örn (S)
Eva Eriksson (S)

Tyst på tåget?

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och våra moderna 
räddningsbåtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli medlem, så bidrar du 
till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om 
du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp – även när sjön ligger spegelblank. 
Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.


