
Vårens ortsutveck-
lingsmöten har in-
letts. Bohus, Alvhem 

och Älvängen var först ut. 
Det fanns två gemensamma 
nämnare, ungdomar och 
kollektivtrafi k. Med tanke 
på den stora trafi komlägg-
ningen som skedde den 
9 december förra året, då 
Alependeln togs i bruk så 
borde Västtrafi ks medver-
kan på ortsmötena ha varit 
närmast självklar. I Älvängen 
var trafi kchef Mikael Ols-
son på plats och jag tror 
han fi ck med sig en hel 
del att tänka på. Matar-
bussarna till pendeltåget 
fungerar inte som planerat 
och allra värst har det varit 
för alvhemsborna, men där 
för kommunledningen själv 
ta emot kritiken. Börjar du 
klockan sju på morgonen i 
Göteborg är det inte längre 
möjligt att nyttja kollektiv-
trafi ken. Det går inte att ta 
sig i tid till varken Älvängen 
eller Lödöse södra, utan att 
använda egen bil och det 
var väl knappast tanken med 
tågtrafi ken?

I Älvängen finns det en 
kraftig kritik från boende 
i Maden-, Olofpersgår-
den- och Tolleredsområdet. 
Matarbussarna går glest 
och är inte alltid anpassad 
efter tågen. Räddningen 
stavas elbuss, men när denna 
kommer på tal blir det 
mest frågetecken. Ingen vet 

när den kommer, var den 
kommer att stanna, vilka 
sträckor den ska köra eller 
hur ofta den kommer att gå. 
Det må vara sant, men har 
man sagt A är det inte kon-
stigt att potentiella resenärer 
börjar ställa frågor om både 
B och C...

En annan reflektion är 
huruvida tonårsföräldrar 
i Bohus verkligen hade 
informerats om att det 
rådde ett ungdomstema på 
ortsutvecklingsmötet? Det 
är synd att de som behöver 
informationen bäst ofta 
saknas i lokalen. Jag tror att 
presidierna måste bli bättre 
på att använda skolan och 
föreningslivet för att nå fram 
till rätt målgrupper.

Förutom rapporter från 
vårens första ortsutveck-
lingsmöten kan ni också läsa 
om hjältar som påverkar vår 
vardag mer än vi tror. 
Plötsligt märker vi bara 
att allt besvärande grus 
är borta från vägar och 
gångbanor. Vi blir lika 
glatt överraskade varje 
år, men vilka är dem som 
gör rent hus? Lokaltid-
ningen har träffat dem.

Dessutom berättar vi 
den glädjande nyheten 
att Surte BK återigen 
har blivit en allsvensk 
bandyklubb. När anrika 
Falu BS 
begärdes i 

konkurs uppstod en tom 
plats i allsvenskan. Frågan 
gick till sist till Surte BK, 
men Svenska bandyförbun-
det fick verkligen tänka till 
för att veta vem som egent-
ligen hade rätt att begära 
uppflyttning. Det saknades 
prejudikat. Bandyförbundet 
kom fram till att frågan först 
skulle gå till den klubb som 
var närmast att kvalificera 
sig från division 1. Plötsligt 
fick Surte nytta av sina 17 
förlustfria matcher... Retro-
aktiv rättvisa. Någon påstod 
att det aldrig hade hänt 
tidigare att ett lag vunnit 
samtliga matcher utom den 
sista och därmed missat 
chansen att avancera. Det 
var nog sant, för nu blev 
det ju faktiskt avancemang 
för Surte BK trots att laget 
förlorade den sista matchen 
mot Otterbäcken – och det 
efterföljande kvalet!
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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, 15 600 
ex, samtliga hushåll och företag i Ale. 

Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
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

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
VÅRENS NYHETER 
- FÄRDIGSYTT & METERVARA

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

30:-/m
BALKLÄNNINGSTYGER  
Polyestersatin & Organza

Dags för nya 
sommar-
däck?
Vi har ett brett sortiment 

av däck till bra priser.
Michelin, Kumho, Kormoran

Däck • Batterier • Reservdelar

PMO Däck & Bilservice
Nygård, tel 0728-72 63 24

Samarbete med TH Petersson AB
031-40 73 00

ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie prisBROMSEXPERTEN

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?

Kulturföreningen 
Svanen i Surte

Dagordning: Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar.

Varmt välkomna Styrelsen

Måndag 15 april 
kl 19.00 

i Surte Glasbruksmuseum

ÅRSMÖTE

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Torsdagen den 18 mars

 kl 15.00
I Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar
Kaffe med dopp, underhållning

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

RÄTTELSE
Vårens Friskvårdsträff i  

Medborgarhuset, A-salen, Ledet 
Skall vara torsdagen den 11 april 

kl. 15.00

PRO Ale Norra

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA


