
Den som har bilden av 
att den kommunala 
organisationen alltid 

är trög, trött och långsam 
får tänka om. I kommun-
fullmäktige förra måndagen 
gick det undan. Borta var 
beredningar och utred-
ningar, kvar fanns viljan 
att snabbt agera och skapa 
förutsättningar för föränd-
ringar. Larmrapporterna om 
ett ökat drogmissbruk bland 
unga hade nått fullmäktiges 
ledamöter. Trots att det sak-
nades formella beredningar 
och underlag tvekade inte 
någon att ställa sig bakom 
förslaget att omdisponera 
500 000 kronor till extra 
drogförebyggande insatser. 
När det väl gäller kan även 
det mest demokratiska 
forumet agera med hand-
lingskraft. Det var häftigt 
att se och jag blev snudd 
på stolt över att vara alebo. 
Nu stod en akut ungdoms-
situation på dagordningen 
och plötsligt var debatten 
borta, istället fanns en total 
enighet om att åtminstone 
skapa förutsättningar för 
en snabb förändring. Vill 
man så kan man! Initiativet 
togs av kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M), och någon tyckte 
kanske att han försökte stjäla 
politiska poäng, men det är 
en stygg tanke. Vem ska ta 
initiativ i en akut situation 
som är bekräftad men inte 
utredd om inte högste an-
svarige politikern? Att sedan 
samtliga ledamöter ställde 

sig bakom förslaget om att 
avsätta 500 000 kronor till 
extra drogförebyggande 
insatser visar att det egentli-
gen inte spelade någon roll 
vem som presenterade idén. 
Alla var överens om tagen, 
oavsett vem som sa det först.

Att det krävs åtgärder 
råder det mindre tvekan om. 
Västtrafik är bestörta över 
hur pendelstationerna har 
vandaliserats. Kostnaderna 
för hissreparationer har 
skjutit i höjden och läsare 
vittnar om hur just his-
sarna har blivit leksaker för 
ungdomar. Att det sedan 
har gått så långt att man 
gör sönder sina leksaker 
övergår dock mitt förstånd. 
Att Västtrafik har tvingats 
förstärka väktarinsatsen 
kring Alependeln är en kata-
strofal utveckling. Vi måste 
självklart agera här och nu, 
men vi måste också våga 
tänka en tanke längre 
bort. Hur förebygger 
vi att det händer igen? 
Hur jobbar vi med nästa 
generation och vad är 
det för ett missnöje som 
vissa ger uttryck för?

 I samma stund 
tillkänna gav Sam-
hällsbyggnadsnämn-

dens ordförande, Jan 
A Pressfeldt (AD), att 
Carlmarks industriom-
råde som också delvis 
har blivit ett tillhåll för 
ungdomar 
kommer 

att hägnas in. Det var ett 
besked som välkomnas. 
Under många år har de fall-
färdiga byggnaderna hotat 
de som vistas i området. 
Mordbränderna har avlöst 
varandra och att platsen har 
varit en knutpunkt för viss 
kriminalitet råder det ingen 
tvekan om. "Kåkstaden" är 
en skamfl äck på Alekartan 
och kommunen har försökt 
förmå fastighetsägaren, 
Hawk Properties, att rätta 
sig i ledet och följa regelbo-
ken. Försöken är oändliga 
till antalet och nu har kom-
munen tröttnat. Troligtvis 
dröjer det inte särskilt lång 
tid innan grävskoporna 
jämnar byggnaderna med 
marken. Det skulle inte 
förvåna mig om kommunen 
då helt plötsligt blir skade-
ståndskyldig...
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se
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Redaktör
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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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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

MAT - SÄTTPOTATIS
Amandine, Puritan, Maria, Minerva, Rocket, Timo, Snöboll, 

King Edward, Asterix, Folva, Inova, Gul mandel, Blå 
mandel m.fl. KRAV-odlad Puritan. Morötter, lök. Solrosfrö, 

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

Säljes från lastbil LÖRDAG 6/4  
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 27/4.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

PRO ALE NORRA

Vårens  
Friskvårdsträff

A-salen, Medborgarhuset, Ledet
onsdagen den 11 april kl 15.00

Obs! Tiden
Lättare förtäring

Underhållning av Ann-Catrine och 
Ing-Marie som spelar, sjunger och 

berättar historier

Lotteri!

Varmt välkomna!
Friskvårdskommittén

PRO Ale Norra

Hur är hälsoläget 
hos Din personal?
Adina Hälsan kan nu erbjuda 

hälsovård för företag:

Hälsoundersökningar

Utbildning

Adina Hälsan vårdcentral 
och Företagstjänster i Nol
 Intresserad av företagstjänster kontakta

 Karin Svensson 031-383 04 04

  En hyllning till 

The 

Andrews 
Sisters

 Smoke Rings Sisters & 
Smoke Rings Big Band

Söndag 7 april kl 17:00
Ale Gymnasium Teatern

Biljetter á 140:- säljes i biblioteket och vid 
entrén innan konserten

Arr: ABF Sydvästra Götaland 
& Ale Kommun

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 120 kr

Tel 0737-73 98 44
www.broms-experten.se

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?

Sång- och musikgruppen

CHORUS
underhåller

Lördag 6 april kl 16

Välkommen!
IOGT-NTO NBV


