
Lokaltidningen fick 
som första media en 
rundvandring i det 

som ska bli den nya Coop-
butiken på Handelsplats 
Älvängen. Det är än så länge 
bara ett skelett, men i huvu-
det på butikschefen är den 
redan inredd och i full drift. 
Coop Extra blir den tredje 
livsmedelsbutiken i Älv-
ängen. Hur många av dem 
överlever undrar många, 
men de tänker kanske inte 
på att det faktiskt har fun-
nits tre 
livsmed-
elsbutiker 
på orten i 
drygt 20 
år. Det finns dock en stor 
skillnad denna gången. Nu 
blir en butiks förutsättningar 
helt överlägsna. Coop 
Extra blir inte bara störst i 
Älvängen, utan också i hela 
Göta älvdalen. Den byggs 
idag och får en toppmodern 
utformning i både teknik 
och utformning. Vilka 
kosekvenser kan det här få 
och vilka möjligheter skapar 
det? Är det bara på gott med 
ökad konkurrens?

Den enskilda plånboken 
mår självklart bra av att så 
många aktörer som möjligt 
kämpar om att vara bäst på 
marknaden. Det driver ner 
priserna och i många fall 
höjer det också servicenivån, 
men det gäller bara så länge 
alla har råd att erbjuda just 
det. De mindre butikerna i 

de glesbefolkade orterna når 
aldrig de riktigt stora voly-
merna och kan aldrig pris-
konkurrera på samma sätt. 
Deras framgång handlar 
istället om att vara nära och 
försöka erbjuda en unik ser-
vice som kunden i viss mån 
även är beredd att betala för. 
Frågan är dock hur mycket 
närservicen får kosta? Vad 
kan du tänka dig att betala 
för att få behålla din när-
maste livsmedelsbutik? Och 
hur mycket kan de mindre 

butikerna 
fortsätta 
tappa 
innan de 
blir för 

små? Jag tror att livsmed-
elskartan ser annorlunda ut 
redan om fem år. 

En ny stor aktör på mark-
naden kommer att märkas 
hos de befintliga, tro 
inget annat, men det 
finns också ett stort 
antal miljoner som 
flödar ur kommunen. 
Kan Coop hämta hem 
några av dessa mil-
joner är det ett plus. 
Etableringen är också 
en framtidssatsning på 
att Älvängen som ort 
och Ale som kommun 
expanderar. Underlaget 
ökar, vilket med auto-
matik skapar utrymme 
för mer handel. Huru-
vida det blir en över-
etablering 
eller ej på 

livsmedelssidan har enbart 
att göra med vilket per-
spektiv man tittar. På kort 
sikt kommer pengarna inte 
att räcka till alla, men på 
lång sikt finns det nog plån-
böcker till många – frågan är 
bara vilka som finns kvar?

Vi har som ni känner i 
veckans tidning några tuffa 
dagar bakom oss, men ni 
medborgare har alla en 
fantastisk vecka framför er. 
Nu står vårmarknader åter 
för dörren, Valborg och 1 
maj knackar också på. Hem-
bygdsgårdar vaknar till liv, 
isen släpper i sjöarna och 
fiskeentusiasterna går ur ide. 
Det är ett enormt utbud i 
Göta älvdalen under denna 
tid. Och kulan är dessutom 
redan i luften...

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vad får närservice kosta?

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring Maria: 0736-67 30 17
F-skatt fi nns

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

RUT tar halva kostnaden 
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Vi hälsar våren 
välkommen vid

Fågeldammarna i Surte
Valborgsmässoafton

30/4 kl 1800

Ta med kaffekorg/korv, 
grillmöjlighet finns

Surte Missionsförsamling/SMU
Nödinge Församling
Föreningen Svanen

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

DRAGSPELS-
STÄMMA

på Skogsvallen i Kollanda

Torsd-sönd 2-5 maj
För anmälan 
och info ring:

Ingrid/Bengt Tilly 

0303-74 71 31

Gunilla/Rune Hansson 

0303-33 83 03, 

Välkomna!

vid Vimmersjön, 
Nödinge kl 19.30

Vårtal, sång och kaffeservering

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

tillsammans med
Studieförbundet 

vuxenskolan

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

U  inkl. moms per axel 
  inkl. moms per axel*

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

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

K-RIDCENTER
Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

Prova-på-ridning

Anmälan till:
info@k-ridcenter.se

Tel: 0709-81 77 11

För ungdomar på ponnyer

Måndagar 19.00
under hela maj månad

Pris 100:-
Instruktör Annika Teibl

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?

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

King Edward, Asterix, Hertha, Folva, Inova, Gul mandel, 
Blå mandel m.fl. KRAV-odlad Puritan. En del sorter enbart 

sättpot. Res. för slutförs. av någon sort. Morötter, lök. 
Solrosfrö, fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- 

blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt).   
Säljes från lastbil LÖRDAG 27/4  

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. Sista turen för säsongen.

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

Ö

TYGLADAN
ÖLJETT- 
LÄNGDER

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

299:-
HISSGARDINER  

100-160 cm 139-219:-
BARNTROSA/KALSONG 

5-pack 49:-

2-pack 

>> Och hur mycket kan de 
mindre butikerna fortsätta 
tappa innan de blir för små? <<


