
Fullmäktiges ledamöter 
utbildades i måndags 
i hanteringen av alla 

digitala handlingar. Ett gott 
initiativ som för tankarna 
tillbaka till den tiden då vi 
trodde på det ”papperslösa 
samhället”. Vad hände med 
den visionen? Helt klart är i 
alla fall att det förvandlades 
till en utopi. Det används 
mer papper än någonsin, 
trycks fl er tidningar än 
tidigare – men ingen förstår 
egentligen varför. Inte jag 
heller, fast för mitt eget 
vidkommande har jag en del 
svar. Viktiga mejl skriver jag 
alltid ut och sätter i pärm, ti-
digare var de redan utskrivna 
när de kom… Avtal ska sig-
neras och måste därför också 
skrivas ut om de nu mejlas. 
E-fakturor i all ära, men nå-
got papper besparar de mig 
inte. Jag måste skriva ut även 
dem för att få ett underlag 
till vad jag har betalat. Så när 
allt kommer omkring har jag 
fortfarande lika mycket pap-
per på skrivbordet, möjligen 
är det antalet kuvert som har 
minskat. Fullmäktiges hand-
lingar däremot är ett bra 
exempel på material som kan 
hanteras digitalt. De behövs 
inte fysiskt och det går till 
och med snabbare att bläddra 
på surfplattan samt att hitta 
ärendet man söker. Dessut-
om är det underbart att alltid 
ha tillgång till arkivet med 
tidigare handlingar. Borta är 
tiden då någon kunde påstå 
något, allt kan idag kontrol-

leras tämligen fort – så även 
i pratglada sammanhang som 
fullmäktige.

Så var frågan om ett nytt 
kommunhus återigen på 
tapeten. Socialdemokra-
terna drev frågan i förra 
valrörelsen och Alliansen sa 
tvärtemot, vädjade istället 
om att satsa på skolan och 
näringslivet. Nu är Alliansens 
närmast allierade, Aledemo-
kraterna, ute och presenterar 
skissförslag på ett tänkt kom-
munhus centralt i Älvängen. 
Var Alliansen står i frågan 
är ännu inte känt, men det 
blir nog dags att snart enas i 
frågan. Aledemokraterna och 
Socialdemokraterna är inte 
överens om mycket, men i 
sak att kommunen skulle må 
bra av en samlad administra-
tion är de eniga. Pluseffek-
terna är självklart många när 
all ledningspersonal samlas 
i ett hus. Mycket kan lösas 
över en kaffekopp och de 
planerade mötena kommer 
bli färre, likaså försvinner 
den restid som tjänstemän 
idag måste åtnjuta för att ta 
sig till och från sammanträ-
den i Nödinge, Alafors och 
Älvängen. Argumenten för 
en samlad kommunadmi-
nistration är många. Strids-
frågan kommer att bli var 
detta kommunhus lämpligast 
placeras, i Nödinge eller Älv-
ängen. Någon har viskat att 
Bohus egentligen 
skulle vara den 
ultimata platsen. 

Om ett av argumenten är att 
bli en attraktivare arbetsplats 
dit det är lätt att ta sig så är 
Bohus definitivt nummer ett. 
Det är framtidens knutpunkt. 
Du kan rekrytera från Kung-
älvssidan, Göteborg och 
Trollhättan. Alla tåg stan-
nar i Bohus, alla vägar går 
faktiskt till bandyorten och 
är det något samhälle som 
skulle må bra av en ny stor 
arbetsgivare så är det Bohus. 
Det skulle ge en utbyggd 
centrumanläggning nytt 
liv och skapa underlag för 
handel och service. Desutom 
skulle det ge fastighetsägaren 
Alebyggen nödvändig råg i 
ryggen. Idag lär bokslutet 
för Bohus centrum snarare 
oroa än roa. Problemet är 
att i visionen står det att Ale 
kommun ska satsa på två 
centralorter, Nödinge och 
Älvängen. Tänkte inte på 
det… Eller är det feltänkt 
från början?

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 
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0303-330 644
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Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

Raymond Magnusson 0727-319379, Peter Magnusson 0723-892007
Johnny Magnusson 0706-245023, www.jmschakt.se, info@jmschakt.se
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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 0520-50 96 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 lokaltidningar. 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. 

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Vi vann biljetter till

Star for lifes
konsert i Ale gymnasium, 

tisdagen den 8 oktober:

Ulla Henricson, Nödinge
Bodil Eklund, Nödinge
Gunnel Pettersson, Skepplanda
Birgitta Jönsson, Surte
Ing-Marie Månsson, Nödinge
Manila Forsberg, Nol
Lena Lomfors, Nödinge
Inga-Maj Blomqvist, Lödöse
Margareta Persson, Nol
Nancy Johansson, Nol

Grattis!
Biljetterna kommer med posten.

VVi har vind i seglen och söker fler aktiva! 
 

Är du intresserad av att kandidera som  
kommunpolitiker för Sverigedemokraterna i Ale  

till valet 2014? 
 

Vi utbildar dig! 

www.sverigedemokraterna.se 

Gilla oss på 
Facebook! 
SDjatack ale@sverigedemokraterna.se 

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
 
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

OHLSSONSREKOND.SE | 0703 46 44 33  

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

Fordonsvård när den är som bäst!
k o m p l e t t 
h e l r e k o n d 1995krFR

POTATIS – SYLT –SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Folva, Inova, Gul Mandel. 

5 och 20 kg förp. Sv äpplen, morötter, fodermorötter, 
solrosfrö. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- 

salmbärs- och tranbärssylt (60% bärhalt). 
Säljes från lastbil.   LÖRDAG 5/10: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Ingen förbeställning.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA


