
Den äldre man-
nen stoppade mig 
på ICA. Han var 

närmast desperat. Han stam-
made förtvivlat fram: "Det 
är inställt. Det blir inget den 
12:e i 12:e klockan 12.12".
Jag fick lugnat honom med 
att det både var sant och inte 
sant. Därför tänkte jag ta till-
fället i akt att bekräfta för alla 
som ännu inte har noterat att 
invigningen av Bana Väg i 
Väst är flyttad från 12 decem-
ber till söndag 9 december. 
Inställt är det däremot inte. 
Tvärtom! Det kommer att 
firas hela helgen. Allmänhe-
tens stora dag blir söndagen, 
då det vankas underhållning 
och kalas i Bohus, Nödinge 
och Älvängen. Lasse Kronér 
och Jessica Andersson 
kommer att uppträda i Älv-
ängen, där en formell invig-
ningsceremoni genomförs. 
På Ale Torg bjuder showban-
det No Tjafs upp till dans, 
bandet som har hela Sverige 
som arbetsplats har dock sina 
rötter i Ale kommun.

Med denna tidning i din 
hand återstår inte ens fyra 
veckor innan Bana Väg i Väst 
ska vara i princip slutfört 
mellan Göteborg och Troll-
hättan. Det har man svårt att 
tro och det ska bli spännande 
att bevittna slutforceringen. 
Hur som helst, rita om i 
kalendern, invigningsfesten 
är den 9 december.

Förväntan är stor på Ale-
pendeln. Tåget ses som ett 

betydligt attraktivare alter-
nativ än bussen och kan bli 
den pusselbiten som saknats 
för att göra kollektivtrafiken 
till ett mer självklart val för 
arbetspendlare från Ale. Det 
finns dock en farhåga och det 
gäller pendelparkeringarna. 
Har projektet och kommu-
nerna bedömt antalet möjliga 
pendlare rätt och att de som 
kommer att välja tåget, trots 
allt tar bilen till stationen. 
Det vore djupt tragiskt om 
bristen på pendelparkeringar 
till sist ändå gör att många 
väljer att fortsätta åka bil till 
Göteborg. Nu har det redan 
flaggats för att det finns en 
plan för hur antalet pendel-
parkeringar kan utökas, men 
någonstans går ju gränsen. 
Det är trångt i älvdalen. 
Dessutom kan det ta tid att 
gå från ord till handling. 
Bilden av Alependeln får 
inte vara att det inte går att 
parkera bilen, men det finns 
en uppenbar risk att det 
blir trångt på pendelparke-
ringarna. Initierade källor 
menar att samtalen redan 
är igång och att kommun-
ledningen har informerats. 
Det känns om ändå lite 
tryggare.

Vi ska inte måla f-n på 
väggen för om vi vänder 
på det; hur skulle någon ha 
kunnat beräkna hur många 
som kommer att välja pen-
deltåget? Det är 
en ny möjlighet 
som vi inte har 

någon erfarenhet av.
En politisk överenskom-

melse över blockgränserna 
gav föreningslivet chansen 
att söka 4 miljoner kronor 
för nödvändiga investeringar. 
Tänk vad bra det blir när 
politiker enas... Det är en 
ansenlig summa pengar, 
men det kommer knappast 
bli några problem att hitta 
objekt. Det ska bli spännande 
att se vad föreningslivet totalt 
lämnar in ansökningar om. 
Stoppar det dubbla? Hur som 
helst är det en positiv signal 
från politiskt håll till fören-
ingslivet, att deras insatser 
och verksamheter är viktiga 
och prioriterade. Sedan har 
jag full respekt för de som 
anser att det borde funnits 
ännu viktigare åtgärder att 
vidta om det nu fanns så 
mycket pengar. Politik hand-
lar dock om att vilja och nu 
ville man gemensamt detta.
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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

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

Vill du 
stöpa ljus?

Då är du välkommen till
Hälltorp

måndag 26 nov kl 15.00

Amälan till Evy på 0303-74 50 51 eller 
till Gun på 0303-74 51 22 senast 19/11

Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale

PRIS 1 350 000 kr/bud. TOMT 201 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 69. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 65 kvm
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WWW.SVENSKFAST.SE/KUNGALV

Från ett läge till ett annat

v i l lapel le t s

Höstmarknad
i Surte Missionskyrka

Egnahemsv 35

Lörd 17 november 
kl 10.00 -15.00

Öppet hus med lotterier, 
loppmarknad, servering och 
AUKTION - ca kl 13.30

Välkommen!

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

I förra veckan berättade vi att skolan i Ale 
nästa år kommer att bli helt avgiftsfri. Utbild-
ningsnämndens ordförande Elena Fridfelt 
(C) sa i artikeln att man i Umeå kommun 
tolkade det som att skolorna får köpa in skid-
utrustning, cyklar och gymnastikkläder. Hon 
citerades fel. Umeå hade fått köpa in skidut-
rustning och nu befarar hon att Ale kommun 
kommer att behöva bistå elever med till exem-
pel cyklar och gymnastikkläder. 

Alekuriren beklagar missförståndet!

RÄTTELSE

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen, tel: 0737-73 98 44
www.broms-experten.se

DÄCKSKIFTE 120:- inkl.moms
Må-Fre 08-18   Lö 10-14

Välkommen!

Broms Experten bjuder på kaffe och kaka under tiden 
du väntar på att jobbet blir utfört.

BROMS EXPERTEN

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 

RIPSLÖPARE 69:-  GARDINSTÄNGER 99:-
Stor sortering BARNTRIKÅ 120:-/m

FLANELLBYXOR dam & herr 89:-

JULEN ÄR HÄR! Inredning, metervara 
& färdigsytt

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA


