
Ett nytt år med nya 
förväntningar är här. 
Vad ska vi då hoppas 

på under 2013? Jag tror vi 
ska vara ödmjuka och inse 
att motorväg och pendeltåg 
till trots så lär det ta ett tag 
innan kommunen står i full 
blom. Det har helt klart 
väckts ett stort intresse kring 
hela Göta älvdalen i sam-
band med invigningen av ny 
väg och järnväg mellan Gö-
teborg och Trollhättan, men 
effekterna lär dröja ytterli-
gare ett tag. Det fi nns dock 
en del intressanta milstolpar 
som ska passeras och noteras 
under 2013. De största hän-
delserna sker inom handeln. 
27 februari slår Klädkällaren 
upp sina portar till ett helt 
nytt varuhus i Stora Viken. 
Det är en viktig etablering 
som har dragningskraft. 
Kunder som aldrig tidigare 
har handlat i Ale kommer 
nu att göra det och även 
om Klädkällaren utgör en 
konkurrent för vissa befi nt-
liga handlare så tror jag att 
devisen om att handel föder 
handel kommer medföra att 
fl er än Klädkällaren kommer 
att tjäna på etableringen. 
Bara ett stenkast från Stora 
Viken ligger Ale Torg. Var-
för skulle inte Klädkällarens 
kunder kunna åka vidare 
någon kilometer för att där 
fortsätta handla?

I oktober öppnar Han-
delsplats Älvängen. I kva-
dratmeter räknat är det en 

etablering i samma storlek 
som Klädkällaren i Stora 
Viken. Än så länge vet vi 
väldigt lite om vilka buti-
ker som ska fylla lokalerna 
och därmed är det svårt att 
diskutera eventuella kon-
sekvenser för det befintliga 
köpcentrumet. Däremot 
vet vi att fastighetsägarens 
ambition är att undvika kon-
kurrens och istället försöka 
hitta ett kompletterande 
utbud. Huruvida detta lyckas 
återstår att se? Helt klart 
får en Coop Extra butik en 
påverkan på detaljhandeln, 
särskilt när det blir den 
största livsmedelsbutiken i 
Göta älvdalen.

Till sommaren är det 
också klart med att Ales kol-
lektivtrafik berikas med en 
elbuss som kommer att gå en 
given slinga i Älvängen, 
från Madenområdet, 
och ner till resecen-
trum. Det blir ett nytt 
inslag och ett viktigt 
steg i att försöka skapa 
en attraktivare och 
grönare kollektivtrafik. 
För boende i södra Älv-
ängen har övergången 
från buss till tåg inte 
varit helt smärtfri. 
Problemet har handlat 
om de begränsade möj-
ligheterna att ta sig till 
resecentrum med buss. 
Bilen har plötsligt blivit 
ett onödigt 
ont även för 
den mest 

lojala kollektivtrafikanten. 
Elbussen ska råda bot på 
detta. Initiativet kommer 
också att sätta Ale på kartan 
i ett nytt positivt samman-
hang.

Vi konstaterar också 
att 2013 är året då en av 
våra stolta idrottsföreningar 
firar 100 år. Ahlafors IF har 
förberett sig noga och det 
blir inte bara runt vackra 
Sjövallen som firandet 
kommer att äga rum. Med 
hjälp av kulturföreningen 
Teatervinden kommer Furu-
lundsparken att stå värd för 
en ny teaterföreställning 
om dansparkens historia. 
Ett annorlunda ämne på en 
given spelplats.
Med andra ord har vi 
mycket att se fram emot!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Varmt välkommen 2013

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Webbutvecklare
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webbutvecklare
Filmproduktion
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

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

POTATIS – ÄPPLEN - SYLT 
King Edward, Snöboll, Asterix, Inova, Folva, Gul 

mandel, Amandine. 5 och 20 kg förp. KRAV-odlad 
Puritan.Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 20 kg 240:-.  

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil LÖRDAG 12/1  
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur 9/2.

0767-97 05 56 • www.potatisbilarna.se

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP VÅRSÄSONGEN!

Onsdag 16/1 kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

JUST NU!

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

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Drop in mottagning hela dagen 
mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning
vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Planerar du att resa 
utomlands? –Vi hjälper 

Dig med resevaccin

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

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet

Startar igen

Torsdag 17/1 
kl 10.00 - 12.00

Kostnadsfritt
Fika finns att köpa.

Kvarnvägen 6 i Surte

BUGG
Barn & ungdomar

Alla kan!

Kursstart Torsdag 24/1
Nybörjare barn (8-12 år) 17.30-18.30

Nybörjare ungdom (13- ca 20 år) 18.00-19.00

Fortsättning 2 ungdom 19.00-20.00

Start Söndag 27/1
Fridans alla medlemmar 18.30-19.50

Kursavgift barn & ungdomar: 150:-

GÅNGAVSTÅND FRÅN ALEPENDELNS 
HÅLLPLATS I GAMLESTADEN

Tel för anmälan och information: 0727-16 63 08 

vi svarar kl 18-21.

Självklart har vi även kurser för vuxna!
Medlemsavgift tillkommer med 100:-/år

Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan 11

Läs mer på www.dfe.se
Över 1200 medlemmar

Medlem i Svenska Danssportförbundet

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

Allt för häst, ryttare, hund och katt


