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Per-Anders Klöversjö
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
0704-80 63 91
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
Chefredaktör
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. 
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Höstens ortsmöten 
har varit välbesökta 
på många håll. Kul. 

Det är ett viktigt forum där 
medborgarna erbjuds en 
nära kontakt med kommun-
ledningen och en chans att 
tycka till om de små, nära 
och för vardagen viktiga frå-
gorna. Efter Skepplandas och 
Nols ortsutvecklingsmöte 
fi nns det dock skäl att återi-
gen betona syftet. På både 
vårens och höstens agendor 
har visionen för Ale kommun 
varit huvudnummer. Jag kan 
förstå kommunledningens 
motiv och ambition, men så 
här i efterhand har dispone-
ringen av mötestiden blivit 
fel. Mest påtagligt blev det 
kanske i Nol. Ett tiotal små-
barnsföräldrar fanns på plats 
för att diskutera bristen på 
aktiviteter för barn och unga 
samt behovet av konstgräs 
på Nolängens IP. Dessa för 
nolborna mycket ange-
lägna frågor fi ck en kvart i 
inledningen på mötet. De 
trycktes nästan lite motvil-
ligt in. En större passion 
märktes när visionen för Ale 
återigen skulle fram. Visst 
fi nns det delar i visionen 

som rör Nol, men syftet med 
ortsutvecklingsmötena är 
inte att behandla orternas 
angelägenheter i förbifarten 
utan tvärtom – ortsmötena 
ska i princip enbart fokusera 
på de små, nära och lokala 
frågorna. Här har upplägget 
blivit fel både under våren 
och hösten. Det tycker jag 
presidierna måste fundera 
lite kring. Jag tillhör defi -
nitivt den skaran som anser 
att Aleperspektivet måste 
fram och att bytänkandet 
måste bekämpas, men på just 
ortsutvecklingsmöten är jag 
beredd att göra ett undantag. 
Det är ett forum då bytän-
kandet ska få härska. Var ska 
vi annars lyfta de små lokala 
frågorna?
Även i Skepplanda blev det 
en för stark betoning på ”icke 
ortsfrågor”, därmed inte sagt 
att utvecklingen av Handels-
plats Älvängen är ointressant 
för skepplandaborna. Det är 
bara ingen fråga för ortsut-
vecklingsmötet i Skepplanda 
bygdegård. Samma sak gäller 
om Ale kommuns vision ska 
vara med på dagordningen. 
Om den ska det måste redo-
visningen till 90% handla om 

orten, inte 
om kom-
munen som 
helhet – inte 
på ett orts-
utvecklings-
möte. 

Trots allt 
ska Kom-

munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), ha 
all heder för sina försök 
att reda ut alla frågor i vitt 
skilda ämnen som dyker upp 
på mötena. En kommuns 
verksamhet är omfattande 
och närmast omöjlig att lära i 
detalj, att bara göra ett försök 
att lämna så detaljerade svar 
som möjligt imponerar.

Vidare har det framkom-
mit väldigt tydligt att det 
är tämligen meningslöst att 
diskutera kollektivtrafik utan 
att ha med utföraren Väst-
trafik. Det blir alltför många 
obesvarade frågor att bära 
med hem. När aleborna nu 
ska gå från buss till tåg, en 
ganska stor förändring i kol-
lektivtrafiksammanhang, är 
det en gåta att Västtrafik bara 
har valt att närvara vid fyra av 
tio ortsutvecklingsmöten.

Vad vi däremot ska glädja 
oss åt är den goda närvaron. 
Nu gäller det att vara rädd 
om den och bibehålla intres-
set. Att ha engagerade med-
borgare är en tillgång för Ale 
kommun. Låt oss prata om 
små, lokala och 
nära orts-
frågor.

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Små, lokala och nära frågor

ts-

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte bibliotek

Surte Bibliotek
lördag 27 okt

Barnteater Kl 11.00

Pettson och rävjakten
Biljetter 20:-/st säljs på 

Surte bibliotek.
Fiskdamm 

Bokförsäljning (beg böcker)

Servering 

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

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

POLYESTERSATIN & ORGANZA 30:-/m
MÖSSOR & VANTAR FÖR STORA & SMÅ

HEMINREDNING FÖR HÖSTEN

HÖSTNYHETER  - i metervara & färdigsytt

LÄGENHETER SÖKES
För företagskunder söker vi lägenheter att hyra

Registrera din bostad kostnadsfritt på
www.nrgab.com

NORDIC RELOCATION GROUP

031-333 54 40 www.nrgab.com

Vår erfarenhet – din trygghet

DAGS ATT SÖKA LEDARSTIPENDIUM
VAKEN LEDARE 2012 - För osjälviska insatser utöver det vanliga i det 
lokala föreningslivet har Stödföreningen Vaken instiftat stipendiet Vaken 
Ledare som varje år delas ut till en eller flera ideella ungdomsledare.

Känner du någon som bör uppmärksammas? Eller är det kanske du?

Ansökan eller förslag skickas till:
thomas.berggren@ale.se
eller till Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

Din ansökan vill vi ha senast 20 november.
Stipendiet delas ut i samband med julkonserten
i Ale gymnasium lördag 1 december.

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Nästan 400 000 
arbetslösa, bostads-
brist, sjukskriv-

ningar ökar, sämre skolre-
sultat….då väljer alliansens 
folkparti att kritisera soci-
aldemokraterna, med något 
om att s-politik kom av sig.  

Det går inte att skriva ett 
svar på en sådan insändare, 
snarare en ytlig betraktelse. 
Det finns indikationer på 
att efterfrågan i handel och 
exportindustrin viker. Antal 
varslade människor i sep-
tember är fler än på länge. 
Sverige riskerar att hamna 
i en vikande konjunktur 
med vikande efterfrågan på 

främst våra exportprodukter, 
detta drabbar i förläng-
ningen vikande försäljning i 
handeln. Vi har redan nästan 
400 000  arbetslösa och detta 
innan en eventuell nedgång 
visat sig. Det är väldigt all-
varligt.

I detta läge tänker jag 
inte sänka mig till Folkpar-
tiets nivå. Vi tillsammans 
måste skapa förutsättningar 
för bostäder och arbete. 
Det är inte lätt och det 
kommer att krävas ett hårt 
politiskt gemensamt arbete. 
Ett arbete som antagligen 
måste pågå över politiska 
blockgränser. Att inte ta våra 

problem på allvar och istäl-
let ägna en halvsida åt att 
trycka ner mitt parti tyder 
på en uppgivenhet som bara 
drabbar de som vill ha den 
där bostaden, vill ha det där 
jobbet eller vill få tillbaka 
drömmen om ens egen plats 
i samhället.

Börja prestera eller kliv 
åt sidan!

Betraktelse på Rose-Marie Fihns insändare:

Dags att prestera och leverera

Tyrone Hansson (S)

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-14
Ale Torg 10. Tel 0303-971 40

Gäller tom 31 /10
Alla gamla och nya kunder 

hälsas välkomna!

10% RABATT PÅ ALLA 
LAGNINGAR & NYCKLAR

Ale Skomakeri & Nyckelservice
Kemtvätt - Skrädderi - Batteribyte • Cykel rep


