
Glas eller trä i Alv-
hem? Trafi kverket 
och Ale kommun 

var inte ense. Svaret blev att 
bullerskydden nu kommer 
att byggas i glas och trä. 
Delar av Alvhem kommer 
således att bli väl synligt från 
nya E45 och ortsborna slip-
per känna sig gömda bakom 
ett träplank. En ganska sund 
lösning som när man ser den 
känns som närmast självklar. 
Kanske borde det till och 
med ha varit ett huvudför-
slag från början? Nu fi ck det 
istället gå ett antal vändor 
upp till Länsstyrelsen 
innan parterna till slut kom 
överens. Trafi kverket har 
med hänsyn till samhälls-
ekonomin kritiserat glasade 
bullerskydd på landsbygden. 
Jag är rädd för att de kan få 
rätt, men risken för skade-
görelsen kommer att vara 
minst lika stor kring våra 
centralorter även om där är 
mer folk i rörelse. Det är 
med en otäck kombination 
av fasa och förtjusning som 
man vandrar i de glasade 
övergångarna som pryder 
våra fem pendelstationer. 
Måtte de få vara ifred. Ale 
kommun och Västtrafi k har 
redan insett faran och beslu-
tet att ansöka om kameraö-
vervakning satt inte särskilt 
långt inne. Våra nya mötes-
platser som pendelstationer-
na kommer att utgöra måste 
andas trygghet och säkerhet 

under dygnets alla timmar. 
Kameraövervakning är en 
åtgärd, god belysning och 
ständigt välvårdade utrym-
men är ett annat. Så länge 
klottret inte får fäste tror jag 
det går att mota bort, men 
börjar vi acceptera det kom-
mer pendelstationerna snart 
få en Göteborgsk förorts 
liknelse. Det vill vi inte. Vi 
har en stor chans att när 
Alependeln börjar gå få visa 
upp något nytt och fräscht 
för göteborgarna. Intresset 
för vårt Göta älvdalen kom-
mer att öka och tar de pen-
deln ut till oss måste vi visa 
en sida de inte tidigare sett. 
Ta pendelstationerna som 
en bra början. Kan vi vara 
överens om att dessa som 
en första angöring till Ale är 
viktiga, ett första intryck av 
en ny kommun som allt 
för få tidigare har be-
sökt tidigare, då måste 
vi vårda dessa. För att 
lyckas med detta krävs 
civilkurage av oss ale-
bor. Vi måste säga ifrån 
om vi ser någon göra 
fel och kommunen 
måste ha rutiner för att 
undvika att pendelsta-
tionerna blir värme-
stugor. Jag hoppas att 
lokala väktare kopplas 
in och med sin närvaro 
under sena helgnätter 
garanterar 
tryggheten.

När ni läser detta är det 
blott två månader kvar till 
invigningen av Bana Väg i 
Väst. Fem och ett halvt års 
byggnation är över. Hur job-
bigt den må ha varit, särskilt 
för pendlare, så har det ändå 
gått undan. En fyrfältsväg är 
snart öppen från Trollhättan 
i norr till Göteborg i söder, 
fem pendelstationer och 
dubbelspårig järnväg från 
Göteborg till Trollhättan är 
också klar. Det kommer att 
betyda mycket, men vi måste 
vårda investeringen för den 
kommer att föra med sig nya 
bekymmer.

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

EXTRAHJÄLP 
för din familj, 

ditt hem, ditt företag

0735 - 20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Friskvårdsträff 
i Skepplanda Bygdegård

torsdagen 18 oktober 

kl. 16.00 OBS!

Modevisning av höst- 
& vinterkollektionen 2012 

från Senior Shop

Lätt förtäring, Kaffe o. kaka, Lotteri

Varmt Välkomna!

1år
Café Alafors

Färska baguetter • Sallader
Smörgåsar • Smörgåstårtor

Öppet mån-fre 6-14

Lunch
inkl dricka

1-årsjubileum!
Vi bjuder på kaffe + tårtbit vid köp av 

något på menyn under vecka 41

50:-

Lunnavägen 4, Alafors • 0303-74 11 10

JUST NU!

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

SURTE SISU
Förberedande Årsmöte
Alustava Vuosikokous

Lördag 20/10 kl 14.00

TERVETULOA!

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-14
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 • Cykel rep

För mer information
Leif Samuelsson
0738-48 12 50

Stor och stabil kundkrets. 
Komplett salong. Lämplig för 
frisör med egen verksamhet 

i behov av centralt läge.

LEIFS SALONG I BOHUS CENTRUM

INARBETAD SEDAN 40 ÅR

TILL SALU

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

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

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. 


