
Invigningen av BanaVäg 
i Väst i söndags blev en 
folkfest av sällan skådat 

slag i Ale och Lilla Edets 
historia. Jag måste erkänna 
att jag kände en viss oro 
när de digra programmen 
från respektive ort anlände 
till redaktionen. Hur skulle 
besökarna räcka till? Vem 
skulle bli utan? I efterhand 
kan vi konstatera att oron 
var obefogad. De räckte 
mer än väl. 450 personer 
valde dessutom att istället 
för att delta i festligheterna 
ta sig till Alebackens alpina 
premiär – nytt rekord även 
där. Att backen öppnade 
samma dag som BanaVäg 
i Väst invigs känns också 
som ödets mening. Aleback-
ens utveckling har ju till 
stora delar just vägbygget att 
tacka. Utan överskottsmas-
sor hade backen inte kunnat 
höjas och ekonomin för en 
ny lift hade också blivit svår 
att fi nna.

Att vägen och järnvägen 
har engagerat oss råder det 
ingen tvekan om. Synpunk-
terna har varit många, men 
allt eftersom har ris blivit 
ros och jag kan bara vittna 
själv till min reaktion när jag 
mötte den första snöplogen 
på nya E45. Han satte ner 
hyveln lite för lågt och plöts-
ligt slog det gnistor. "Vad f-n 
gör du med vägen, idiot!" 
Tanken for spontant genom 

mitt huvud. Vägens kondi-
tion och välmående har fått 
en position så nära hjärtat 
att det högg till när jag såg 
den skadas av plogen...

När så invigningen stod 
för dörren och det äntligen 
var dags att inviga projek-
tet blev det på nytt väldigt 
komiskt. I drygt fem år har 
vi klagat över vägavspärr-
ningar, trafikomläggningar 
och andra hyss. Nu när nya 
E45 äntligen var redo att 
tas i bruk i full skala började 
vi med – att stänga av den. 
Jodå, nu skulle vi plötsligt 
gå, springa och jogga mellan 
Ale Torg och Alafors! Nåväl, 
detta sagt med ironi, men 
för en del mindre insatta 
trafikanter måste det ha 
uppstått ett och annat fråge-
tecken i söndags morse. "Var 
det inte E45 som skulle 
invigas idag? Den är ju 
fortfarande avstängd?"

I måndags vaknade 
många pendlare upp i 
en ny verklighet. Buss 
har blivit tåg. Tanken 
är att det ska bli tätare 
avgångar och kortare 
restider för de flesta, 
men det tar fortfarande 
en månad innan vi ser 
effekterna fullt ut. Under 
december är det halv-
timmes trafik och först 
i januari 
kommer 

kvartstrafiken igång. Då tror 
jag att många kommer att 
upptäcka bekvämligheten i 
att inte behöva fundera på 
när tåget går. Har det precis 
gått ett, kommer det ett nytt 
inom 15 minuter. Däremot 
kommer det säkert att ta lite 
tid innan resan till och från 
tågen känns bekväm. Här 
gäller det fortfarande att ha 
koll på tidtabellen för det 
stora flertalet.

Invigningen blev en 
folkfest. Det kändes som att 
det här var dagen som alla 
väntat på och i Göteborgs-
Posten menade den utsände 
reportern att det var mer 
folk ute i Älvängen än i 
Göteborg... Kanske har 
göteborgarna redan hittat 
Alependeln?
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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 
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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.

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

Justering av  
protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges 
sammanträde 27 november 2012 
är justerat. Anslag om justeringen har 
tillkännagivits på regionens anslags-
tavla den 6 december.

Protokollet finns på Regionens Hus, 
Residenset, Torget i Vänersborg men 
kan också läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar
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SKEPPLANDA
Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!
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  inkl. moms per axel  
utan handbroms                                                                                        

  inkl. moms per axel
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Julgrupper, kraftiga  

Amaryllis & Hyacint

Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com
Skepplanda
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