
Två år återstår av 
mandatperioden. 
Lokaltidningen tar 

i veckan pulsen på de poli-
tiska partierna. Hur tycker 
de att det har gått och vad 
återstår att göra fram till 
valet? Ale kommun fick efter 
16 år av rött styre en Allians 
som i minoritet har försökt 
styra kommunen. Kring 
detta finns det säkert många 
lärdomar och nyttiga erfa-
renheter. Inte minst inne-
varande år, då det faktiskt är 
oppositionens budget som 
styr. Sverigedemokraterna 
i en vågmästarroll har en 
avgörande betydelse för 
de demokratiska besluten i 
kommunfullmäktige. Deras 
ställningstagande är det 
som är mest spännande och 
annorlunda att följa för oss 
på läktaren sedan valet 2010. 
Vilka förändringar har då 
aleborna märkt? Det har väl 
inte undgått någon att det 
har varit många nya ansikten 
på viktiga funktioner. Alli-
ansens tillträde medförde 
ganska omgående att en del 
etablerade namn försvann 
ur kommunledningen, men 
märker aleborna det? Jag 
tror faktiskt inte det. Den 
vardagliga verksamheten 
snurrar på som vanligt oav-
sett majoritet. Det krävs 
ganska stora förändringar 
för att väljarna ska märka 
en skillnad och den typ av 
beslut är inte vanliga i en 
kommun som Ale där det 

mesta ändå alltid har fung-
erat. Men ingenting är som 
bekant så bra att det inte kan 
bli bättre. Alliansen behöver 
redovisa resultat i skolan och 
näringslivet för att på allvar 
kunna påstå att deras politik 
haft en avgörande betydelse. 
Kommer resultaten kommer 
de definitivt att kunna 
utmana om ytterligare fyra 
år vid makten. Det är lättare 
att hålla sig kvar än att över-
tyga opinionen om något 
nytt och försöka ta över.

Jag upplever ändå att 
samtalstonen i Alepolitiken 
har mjuknat. Det tror jag är 
en förutsättning för en fort-
satt positiv utveckling. Nu är 
snart både väg och järnväg 
färdigbyggt. Det är dags att 
börja skryta för omvärlden 
och peka med hela handen 
om möjligheterna i fram-
tidens kommun. Då är det 
viktigt att vara överens 
och det tror jag kom-
munfullmäktige kommer 
att vara i de tyngre frå-
gorna. Ytterst handlar det 
ändå om att utveckla en 
kommun vi alla bor och 
verkar i.

Alebor har hört av sig 
flitigt den senaste tiden 
om den dumpning som 
sker på olika håll i Ale. 
Jag förstår kommunens 
frustration då de försöker 
snygga upp 
samtidigt 

som andra tar sig olagliga 
friheter. Dumpning av asfalt 
och gamla slipers är allvar-
ligt, men det är också lätt att 
förstå polisens maktlöshet. 
De kan ju omöjligt sätta en 
patrull i skogen i väntan 
på att någon eventuellt ska 
komma förbi med ett flak 
avfall. Däremot kan du och 
jag öka vår uppmärksam-
het. Ser du något misstänkt 
kontakta omgående polisen, 
ta registreringsnummer och 
signalement. Till sist åker de 
dit, brott får aldrig löna sig! 
Det gjorde det inte heller 
för de gärningsmän som 
krossade 86 fönsterrutor på 
en skola i Älvängen. Polisen 
utförde sin plikt och åklaga-
ren avgör nu om det blir ett 
åtal. Varför skulle det inte 
bli det, undrar jag?
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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

Ale Torg tel. 0303-971 10

AM-intensivkurs

3000:-
Nästa kursstart 

söndag 7/10

NYTT
BOKNINGS- 
NUMMER
TILL SKEPPLANDA 

BYGDEGÅRD

070-850 92 30

Skepplanda
Bygdegård

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

Ö

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:- 

FLEECE 65:-/m  GARN, Raggi 59:-
MÖBELTYG 99:-/m

600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

HÖSTNYHETER  - i metervara & färdigsytt

TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!

för säsongen 2012-13. 
Områdesbeskrivning erhålles 

efter hänvändelse till
 Jan-Peter Eldh,

 telefon: 0303-74 68 25

 Anbudet skall vara 
Vägföreningen tillhanda senast 

2012-10-08
/Styrelsen

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

Infordrar härmed anbud på

Vinterväghållning

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16
Ale Torg 10. Tel 0303-971 40

Gäller t o m 31 oktober

10% RABATT PÅ ALLA 
LAGNINGAR & NYCKLAR

Ale Skomakeri & Nyckelservice
Kemtvätt - Skrädderi - Batteribyte

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16


