
Björn Järbur sökte 
jobbet som kommun-
chef i Ale och var med 

länge i processen. När han 
lite mer än 1,5 år senare blev 
kontaktad av Ale kommun 
på nytt såg förutsättningarna 
annorlunda ut. Det handlar 
inte längre om att ta över en 
ledningsorganisation, mer 
att skapa en. Att det första 
uppdraget sedan blev att 
förhandla om den tyngsta 
sektorchefens entledigande 
gör inte utmaningen min-
dre. Efter bara ett möte med 
Björn Järbur känns det ändå 
förtroendegivande. Han har 
skinn på näsan och det lär 
behövas. Särskilt när hans 
egen uppfattning om of-
fentlig förvaltning är tydligt 
fokuserad på att tydliggöra 
rollfördelningen mellan 
politiker och tjänstemän. 
Enligt Järbur spelar dessa 
grupperingar inte på samma 
planhalva och den spelidén 
vet vi kommer att bli ny för 
en del på båda sidor. I Ale 
fi nns det tjänstemän som 
är snudd på lika mycket 
politiker, på samma sätt 
som det fi nns politiker som 
gärna är med och petar i 
verksamhetsfrågorna. Nåväl, 
då krävs det en ledare som 
är tydlig och rak. Det fi ck 
jag känslan av att Björn 
Järbur var. Lagom person-
lig, men med en integritet 
vars gränser inte gick att 
missuppfatta.

Jag frågade honom om vad 
han kände till om Ale. Svaret 
handlade om brukshistorien 
och om kommunens ambi-
tioner att testa nytt, däri-
bland kommundelsrefor-
men. Han ser också bruks-
orterna och dess historia 
som ett av flera skäl till att 
Ale har en utbildningsnivå 
som är lägre än genomsnit-
tet. Det tar tid att vända en 
sådan trend, då barnen präg-
las starkt av sina föräldrar. 
Björn Järbur menar att det 
ändå måste vara en av kom-
munens huvudsakliga mål. 
Den ambitionen lär ingen 
vara motståndare till.

Som den tävlingsmänniska 
han säger sig vara tog han 
Kungsbacka och Partilleut-
som exempel på kommuner 
vars utveckling och tillväxt 
tagit fart i samband med 
utbyggd infrastruktur 
och kollektivtrafik. Ale 
kan enligt Björn Järbur 
stå på tur att göra samma 
resa. För att klara det 
måste vi dock våga satsa 
på lite blandad bebyg-
gelse. De som ägnar 
kraft åt att försöka stoppa 
höghusplaner i Ale har 
fått en ny motståndare. 
Sanningen är väl den 
att ska vi nå en rimlig 
befolkningstillväxt inom 
en snar framtid så krävs 
det bebyg-
gelse såväl 

uppåt som i bredd. Men 
för att kunna dra fördel av 
Alependeln krävs centrala 
bostadsprojekt och i längs 
detta pärlband av orter är 
det trångt om utrymmet. 
Det finns egentligen bara 
åt ett håll vi fortfarande kan 
bygga – och det är uppåt!

Det är inte utan att man 
imponeras när man hör 
Tore Berghamn närmast 
fanatiskt beskriva vikten av 
att bevara firandet av natio-
naldagen. Att han dessutom 
vid 83 års ålder ansåg sig 
mer eller mindre skyldig att 
ta över ordförandeskapet i 
arrangörsföreningen för att 
få in lite friskt blod vittnar 
om en säregen livsglädje 
som inte minst 6 juni kan 
vara i behov av.

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Det är uppåt som gäller

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
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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

Jessica Ljunggren
Grafisk formgivare
0303-33 37 31
jessica@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, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex. 
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 0520-50 96 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 lokaltidningar. 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

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

Raymond Magnusson 0727-319379, Peter Magnusson 0723-892007
Johnny Magnusson 0706-245023, www.jmschakt.se, info@jmschakt.se

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

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

NU ÄR DET 
FÄSTINGSÄSONG! 
Du har väl inte glömt  

att TBE vaccinera Dig?
Välkommen att ringa  
oss för tidsbokning.

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.

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

PRO Lödöse/Nygård

Danser på
Locktorp  2013

14/6
HOBBYGÄNGET

9/8
SVIDARNA

Välkomna till Locktorps 
festplats i Nygård kl 17-21.
Vid regn i Alegården, Nygård.
Pris 80:- Tag med kaffekorg.

Vi har
nysorterad jord!

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

SKEPPLANDA 

TAXI
0303-33 82 59
Även budkörning


