
Hur mycket man 
än förbereder sig, 
planerar, strukture-

rar och organiserar – kaoset 
i juletid och tiden där före 
slår ändå alltid in. Det är 
lika självklart som tomten 
själv. Sen är det väl så nära 
idioti man kan komma när 
man dessutom tror sig hinna 
med att åka över till London 
för en fotbollsupplevelse 
mitt i röran av julmarknader, 
lucior, julbilagor, julbord 
med mera. Det tillhör inte 
mitt livs mest begåvade 
beslut. Å andra sidan är det 
just den där kryddan livet 
behöver emellanåt för att 
energin och kreativiteten ska 
infi nna sig. Sen ligger det 
ju något i de första raderna, 
det spelar inte så stor roll 
hur du än beter dig i juleti-
der, det blir kaos ändå. Även 
i år är det mesta sig likt, 
förutom på en punkt...

När traditionens makt 
står som starkast väljer 
Trafikverket att inviga ett 
av Sveriges största infra-
strukturprojekt i modern 
tid, BanaVäg i Väst. Kom-
munerna i Göta älvdalen 
upp till Trollhättan skriver 
historia, eller lämnar histo-
rien och går in i framtiden, 
i en tid då vi i princip bara 
vill att allt ska vara precis 
såsom det alltid har varit – 
enligt alla traditioner. Det 
är ändå lite häftigt måste 
jag säga. Lasse Kronér 
och Jessica Andersson ska 

riva loss under invigningen 
i Älvängen och på Lödöse 
Södra station. De gör det 
mitt bland tomtar och troll. 
Invigningstalen kommer att 
handla om framtiden, nästa 
generation får andra förut-
sättningar. 

Ale och Lilla Edet får 
nya argument. I Älvängens 
julmarknadsbilaga spår 
erfarne fastighetsmäklaren, 
Lennart Olsson, att hus-
priserna kommer att stiga i 
spår av pendeln. Vem vågar 
säga emot? Däremot kan 
det säkert ta lite tid innan 
de stora effekterna kommer, 
men att infrastrukturen 
kommer att påverka prisbil-
den på villor och lägenheter 
i Ale/Lilla Edet är ristat i 
sten. Frågan är bara hur lång 
tid det tar innan marknaden 
upptäcker pendelns möjlig-
heter. Vi tog Västtåget 
från Älvängen förra 
onsdagen. Tolv minuter 
senare rullade vi in mot 
Centralen i Göteborg. 
Häpnadsväckande! Nu 
stoppade tåget några 
hundra meter för tidigt 
på grund av ett signal-
fel, inte helt ovanligt 
det heller, och totalt 
tog resan ändå sina 
24 minuter... När allt 
flyter som det ska kan 
vi nog förbereda oss på 
riktigt snabba förbin-
delser och 
företrädare 
för Väst-

trafik har sagt att de i den 
första reseplaneraren har 
tagit marginal. Att pendeln 
kommer att ta 20 minuter 
från Nödinge till Göteborg 
tror jag föga på. Det tar ju 
faktiskt bussen...

På söndag ses vi förhopp-
ningsvis på gator och torg 
i Ale – och kanske även i 
Lödöse? Aldrig någonsin 
har det hänt så mycket på så 
många platser. Jag hoppas 
ni har tagit del av program-
met och där upptäckt att 
ni möter Anton Hysén 
i Bohus, No Tjafs och 
Annika Sjöö  i Nödinge, 
Lasse Kronér och Jessica 
Andersson i Älvängen och i 
Lödöse. Det finns möjlighet 
att se allt. Det är bara att 
hoppa på pendeln!
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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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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

LAXMI
Göteborgsvägen 115, Lilla Edet

Tel: 070 675 07 97

Öppettider: Vardagar 11.00-18.00
Helger 11.00-16.00

Lagerrensning 1:a advent t o m 23 dec,
därefter ingen försäljning.

Julmarknad 
Lödöse Hus 

Lördag 8 dec kl 11-15
Jul i byn på torget kl 12-16 

lotteri & kaffeservering

Arrangörer:
Slöjd & Konsthantverk kring  
älven i samarbet lödöse hus,  
studieförbundet vuxenskolan  

och Jul i byn

Kammarkören VocAle
söker nya körsångare i 
alla stämmor; sopran, 

alt, tenor och bas.
Du ska ha tidigare körerfarenheter.

Ring Sabina Nilsson på 
0303-444 032 för provsjungning.

För mer info, gå in på 
www.mittiale.se och klicka dig fram 

till körer/Kammarkören VocAle

Vill du 
sjunga i kör

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

DÄCKSKIFTE 120:-
FÖR ALLA FYRA DÄCK inkl.moms

Må-Fre 08-18,  Lö 10-14

BROMSEXPERTEN

Vi kan även hjälpa dig med bromsok, bromsbelägg, bromsskivor, 
bromsslang, bromsrör, m m till otroligt låga priser. Varmt välkommen.

Vi har massor av 
julklappserbjudande

och

Saffran 10:-
Senap  49:-

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

Salong
0303-74 91 91

Mån-fre 9-18,

lör 9-14 

Postvägen 4 ������4

VIP-INBJUDAN!
Tors 6 dec kl 19-21

Varmt välkommen till salongens vip kväll, som vi 
arrangerar tillsammans med LR representanter, 

nagelteknologen MMS naglar

Mingel, jubel, tilltugg och självklart stylingtips för 
jul- och nyårsfesten.

Under kvällen erbjuder vi 20% rabatt på 
färgbehandlingar om ni bokar denna kväll.

massor av julklappstips & erbjudaden
från LR katalogen

Snygga naglar till jul & nyår med 10% rabatt

Kanonerbjudande på hårvårdsprodukter

Vi ses!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA


