
Till sommaren rullar 
den första elbussen i 
skarp trafi k. Det sker 

i Ale kommun, i Älvängen. 
Den ska i första hand mata 
resenärer från Madenom-
rådet och samhällets södra 
delar till pendeln i centrum. 
Om elbussen blir en succé, 
driftsäker och ekonomisk, 
kan testprojektet i lilla Ale 
bli en världsnyhet. Jag kan 
riktigt se hur CNN:s mobila 
redaktion följer efter elbus-
sen och intervjuar nöjda 
resenärer. För en fungeran-
de elbuss ligger hela världen 
öppen och tänk vilken seger 
för Bengtsfors där elbussfö-
retaget har sin tillverkning. 
Idag specialbygger CoMan 
cirka 30 dieselbussar om 
året. Kan de lansera en el-
buss kommer produktionen 
att bli en helt annan. Buller- 
och miljöproblematiken är 
extremt känslig när kollek-
tivtrafi ken ska anpassas för 
nya bostadsområden. Med 
en elbuss, tystare än vargen, 
löser sig många bekymmer. 
Kollektivtrafi ken kommer 
närmare hemmen och när-
mare resenärerna. Tillgäng-
ligheten är a och o, då den 
konkurrerande bilen alltid 
står på parkeringen. Elbus-
sens enda slagsida är att 
batteriet måste ladda. Här 
har Energiteknikcentrum 
i Nol förhoppningsvis en 
av nycklarna. De har tagit 
fram en laddplatta som när 
bussen har parkerat sig över 

den trådlöst överför energi 
till batteriet. Induktiv ladd-
ning ligger i framtiden och 
kommer med stor sannolik-
het att åter sätta Nol på 
kartan. Det känns oerhört 
förvånande, men samtidigt 
tacksamt, att detta elbuss-
projekt får utgå från Ale. 
Det är tveklöst en fråga som 
en hel värld vill se ett posi-
tivt svar på och det är häftigt 
att Ale kommun tar initiativ, 
sätter in en miljon i projek-
tet, och ser till att bollen är i 
rullning. Att Västtrafi k som 
i sin nya form har kommit 
längre från kommunerna 
och invånarna inte ens fi nns 
med i projektet bekräftar 
den problematik som blivit 
allt mer tydlig sedan "ägar-
bytet".

Över 500 personer kom 
till Alebacken i fredags 
kväll. Vakna och Ale-
backen SK bjöd alla 
barn upp till 20 år på 
gratis liftkort. Det är en 
makalös dragningskraft 
som detta område har i 
vinterskrud och det är 
en beundransvärd entu-
siasm som genomsyrar 
verksamheten. Tänk 
alla timmars hårt ideellt 
arbete som krävdes när 
den första snön föll. 
Backen pistades och 
gjordes i bästa skick. 
Det blev ett 
par utmärkta 
skiddagar 

i Alebacken som en kort 
stund därefter smalt ner i 
bäcken. Regn, vind och plus-
grader. De värsta fienderna 
gick till attack samtidigt. 
Det borde ha kunnat knäcka 
vem som helst, men eldsjä-
larna i Alebacken är luttrade. 
De har varit med förr. Kylan 
återvände, liksom skidvän-
nerna. I fredags var backen 
åter igen i suveränt skick 
och den nya barnbacken gör 
succé. Numera kan ännu fler 
göra sin första bekantskap 
med det alpina livet i Ale. På 
tal om saker som sätter Ale 
på kartan…

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Sätter Ale på kartan

Verksamheten 
är miljödiplomerad
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Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
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0704-38 52 58
kent@alekuriren.se
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Grafisk formgivare
0303-33 37 32
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bjorn@alekuriren.se

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

Jonas Andersson
Redaktör
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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
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Filmproduktion
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Redaktör
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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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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

Årsmöte
Torsdag 31 januari kl 15.00

i Skepplanda Bygdegård
Utöver sedvanliga  

årsmötesförhandlingar medverkar
gör James Holm och berättar om 

”Gathenhielm”.

Tillfälle att betala medlemsavgiften. 
Alla medlemmar är välkomna
/Styrelsen

JUST NU!

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

”Ting i andra hand”

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

Vi öppnar för 
säsongen!

Välkommen att fynda!

Lördag den 26 januari kl 10-13

Dagerns försäljning går till 
Syrienflyktingarna

Inlämning av varor 
tisdagar kl. 18-21

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 

BORDSTABLETTER 25:-, LÖPARE 69:-
KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

Härligt mönstrade BARNTRIKÅER 120:-/m
600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

BROMSEXPERTEN
    inkl. moms/hjul

 inkl. moms per axel 

  inkl. moms per axel

   inkl. moms per axel 

  inkl. moms per axel  
utan handbroms                                                                                        

  inkl. moms per axel

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:PIFF & PUFF
Populär repris!

Lördag 26 januari kl 21-01

Livemusik som svänger

Restaurang
&Pizzeria


