
Sugen på nytt jobb? Sök 
den här tjänsten om 
du kan: "Tydlig ledare 

med erfarenhet från såväl 
privat som offentlig sektor. 
Du basar för drygt 2000 
anställda med inriktning på 
skola, vård, omsorg, infra-
struktur, planering och ge-
nomförande av nya bostads-
områden. I kommunen är 
näringslivsarbetet prioriterat 
och du ska verka för ett gott 
klimat med stärkta relatio-
ner mellan tjänstemän och 
företagsledare som resultat. 
Föreningslivet utgör en 
viktig motor i medborgarnas 
livskvalité, varför du ska ut-
veckla förutsättningarna för 
att alla föreningar ska kunna 
växa. I uppdraget ingår 
också att förverkliga visions-
arbetet för kommunen och 
se till att devisen Ale, lätt att 
leva blir en sanning".
Det skulle ha kunnat vara en 
platsannons för uppdraget 
som kommunchef i Ale. 
Tjänsten är nämligen ledig 
igen. Denna gång tog det 
18 månader innan situa-
tionen ansågs "ohållbar". 
Beslutet är säkert fattat på 
säker grund. Jag ifrågasät-
ter inte det. Vad som måste 
diskuteras är rekryteringen 
och urvalet av kandidater. 
Hur är det möjligt att vara 
så övertygad om en persons 
lämplighet för att bara 1,5 
år senare plötsligt vara lika 
säker på beslutet att veder-
börande måste sparkas? Det 

väcker många frågor och 
man blir inte klokare av 
insikten att beslutet kunde 
ha tagits ännu tidigare. 
Redan efter ett drygt år var 
missnöjet uttalat. Det gör 
oss vid sidan av ännu mer 
kritiska till rekryteringen. 
Nåväl, jag tror inte någon 
tycker att situationen är sär-
skilt roande och utgår därför 
från att "Affären Lidberg" 
kommer att utvärderas i 
detalj.

Samtidigt bör man ta sig 
tid att diskutera tjänsten i 
sig. Är det överhuvudtaget 
möjligt att finna en lämplig 
kandidat till ett uppdrag som 
är så brett? Är det inte dags 
att efter så många offer fun-
dera kring tjänstens villkor 
och förutsättningar? Det 
finns 4,3 miljoner skäl att 
göra det. Erik Lidberg 
och Stig Fredriks-
son före honom har 
kostat sköna miljoner 
att avveckla. Det känns 
inte heller rimligt.

Erik Lidberg har 
varit delaktig i forman-
det av ett näringslivs-
råd i Ale och det var 
ironiskt att beskedet 
om hans avgång kom 
samma kväll som 
näringslivet och kom-
munen skålade för det 
faktum att 
Ale är Sve-
riges raket 

när det gäller ranking av 
näringslivsklimatet. Nu var 
det inte Lidbergs närings-
livsarbete som fällde honom, 
men bland dem som han 
etablerat en god relation 
med föreföll det tämligen 
ofattbart att kommunche-
fen tvingats avgå samma 
dag som rapporten om det 
förbättrade företagsklimatet 
firades.

Mer rörande var det då 
att se K-B Rörs delägare ta 
emot priset som årets före-
tagare i Ale. Huvudägare 
Karl-Olof Karlsson hade 
svårt att finna ord under 
ceremonin, vilket vittnar 
om en stolthet jag önskar 
fler företagare fick känna för 
sina insatser. Utan er skapas 
inga nya jobb, oavsett politi-
ker i regeringen.

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Ett omöjligt uppdrag?

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 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

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 16 maj
Klockan 19.00

Plats Skepplanda församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                                                                 
Med handbroms          inkl. moms per axel* 
                                                                                

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

Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 5 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar

Blommor, kläder, leksaker, bröd.
och fotoutställning

Ungdomsturnering i fotboll

Välkomna!

GUIDAD NATURVANDRING
Naturreservatet Kvarnsjöarna-Rullesjö

Söndag 5 maj kl 10-15
Vi vandrar ca 5 km i delvis obanad 

terräng under guidning av Leif Danielsson. 
Ta med matsäck. Samling vid Forsvallen, 

Skepplanda. För mer information: 
www.vastkuststiftelsen.se

Arrangör: Västkuststiftelsen

Serie s vit
Vattenflaska nr 42 & 87
T-shirt  nr 17
Presentkort  nr 22

Serie e prickig
Vattenflaska nr 13 & 83
T-shirt nr 27
Presentkort nr 28

ALE HF LOTTERI 

ÅRSMÖTE
6 maj kl 19.00

Alboskolans matsal

Motioner ska in till 
styrelsen senast 3/5

Alla medlemmar, föräldrar 
och andra intresserade hälsas 

hjärtligt välkomna!
/Styrelsen

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå


