
Bara så jag inte glöm-
mer det, känner 
nämligen att det har 

varit en del av den varan 
sista tiden, jag vill å hela 
redaktionens vägnar önska 
alla våra läsare, kunder och 
leverantörer en riktigt god 
jul! Puh, då var det gjort.
Nu är det hög tid för vila 
och reflektion. Hösten har 
varit intensiv och kulmi-
nerade förra veckan med 
invigningen av BanaVäg i 
Väst. Även i detta nummer 
publicerar vi ett antal bilder 
från den magiska söndagen. 
Totalt hade vi närmare 2500 
bilder att välja bland, så det 
vore förfärligt att inte delge 
er ytterligare ett par.

Om nu invigningen var 
början på något nytt så blir 
de första raderna i det nya 
kapitlet inte särskilt roliga 
att ta del av. Kollektivtrafi-
ken i Ale har den här veckan 
mest handlat om inställda 
tåg. Tanken var ju att tågen 
skulle ersätta busstrafiken, 
men istället blev det ersätt-
ningsbussar som fick kom-
plettera Alependeln som till 
och från uteblev. Västtrafik 
som hade förvarnat om att 
igångkörningen kunde bli 
bekymmersam ansåg jag 
skulle ha en vecka på sig, 
men när problemen fortsatte 
på måndagen sökte vi svar 
på skälen. När kollektiv-
trafiken upphör att fungera 
får det stora konsekvenser. 
Människor blir upprörda, 
inte nog med att man blir 

försenad till jobbet eller stu-
dierna, ovissheten och osä-
kerheten kring hur trafiken 
går – eller inte går – är nog 
ändå det värsta. Jag kan bara 
understryka resenärernas 
förtvivlan, då vi under en hel 
eftermiddag utan framgång 
har försökt bringa klarhet i 
problemen för Alependeln. 
Jag hänvisades till fem olika 
personer via Västtrafiks 
presstjänst och lämnade 
meddelanden på flera tele-
foner som inte hade någon 
hemma... 

Nu är klockan 23:07 på 
måndagskvällen och det 
enda beskedet som finns 
beträffande dagens förse-
ningar är att skadegörelse 
och signalfel har varit orsa-
ken. Frågorna är desto fler. 
Alebor som skulle hem på 
lördagsnatten fick till viss 
del åka buss, då det enligt 
informationen i högtalarna 
rådde förarbrist. Nog för 
att Alependeln är ny, men är 
den en nyhet även för Väst-
trafik kan vi få vänja oss vid 
problemen... Ett gott råd är 
att inte ta något för givet, 
utan att ständigt hålla sig 
uppdaterad via Västtrafiks 
digitala kanaler.

Summeringen av året 
som gått har skett med hjälp 
av våra kommunalråd i Ale 
och Lilla Edet kommun och 
i det förstnämnda fallet kan 
vi konsta-
tera att det 
politiska 

klimatet har förbättrats. 
När dessutom oppositionen 
med Socialdemokraterna 
i spetsen får igenom ett 
antal hjärtefrågor såsom 
höjt investeringsbidrag till 
föreningslivet och bevaran-
det av verksamhetsområdet 
Höjden i Nödinge, då 
förstår man att det finns 
en dialog. Det tror jag är 
positivt för kommunen som 
helhet. Det tyder också på 
att den sittande kommun-
ledningen har självförtro-
ende och inte räds att släppa 
fram motståndarnas förslag.

Vad tar vi annars med oss 
från 2012? En viss framå-
tanda och framtidstro skulle 
jag vilja säga. Invigningen av 
BanaVäg i Väst, problemen 
med Alependeln till trots, 
har bidragit med optimism. 
Det är med spänning vi 
ser fram mot 2013. Det är 
mycket på gång och det 
finns all anledning att vara 
positiv inför det som komma 
skall. 
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Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

God Jul &  
Gott Nytt År

Julafton, Nyårsafton 
och Trettondagsafton 

har vi öppet 10-14.
Övriga vardagar 8-19

BARNDANSEN
STARTAR TORS 17 JAN 2013
I ALAFORS MEDBORGARHUS

2-4 år kl 17.00
5-7 år kl 17.30

Välkommen med din anmälan
Margareta 0303 74 85 87

500:-/termin – 10 ggr

www.dfkorkskruven.com 

JULKLAPPSTIPS!

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

DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Från oss alla 
till er alla: 

En riktigt 
God Jul!

En riktigtEn riktigt

God Jul God Jul 
och ett och ett 

Gott Nytt ÅrGott Nytt År
önskar vi alla våra kunder

ALLANS
Älvängen

Tel 0303-74 66 05

ATG • Svenska Spel • Lotterier

Från oss alla till er alla

En riktigt
God Jul &

ett Gott Nytt år

0303-74 51 69

önskar alla kunder
en riktigt

God JulGod Jul
och ettoch ett

Gott Nytt ÅrGott Nytt År
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449 90 Nol

Telefon:
0303-74 50 95


