
En av Sveriges 55 mest 
intressanta kommu-
ner. Rikshem som nu 

visar intresse för att förvärva 
Alebyggens fastigheter i vil-
ka det bedrivs äldreomsorg 
gör den bedömningen. Det 
är ett inte minst smickrande 
omdöme och en förutsätt-
ning för att Rikshem som 
ägs av Fjärde 
AP-fonden 
och AMF 
Pension (inga 
dåliga gos-
sar) ska vilja 
göra affär. 
De satsar bara i kommuner 
med potential, så Ale gör 
klokt i att ta detta förslag 
på allvar. Alebyggen som 
sitter med ett antal intres-
santa projektidéer om nya 
hyresrätter behöver frigöra 
kapital och ett bättre läge än 
det här lär inte komma inom 
överskådlig tid. Frågan är 
dessutom mer eller mindre 
akut. Ska Ale kunna fortsätta 
expandera och klara tillväxt-
målen krävs ett tillskott av 
lägenheter. En affär till ett 
värde av cirka 250 miljoner 
kronor skulle defi nitivt göra 
att Alebyggen inte bara kan 
krypa ner i startblocken, 
utan också sätta spaden i 
jorden.

Att Ale med ny infra-
struktur har ökat sin att-

raktionskraft råder det inte 
längre några tvivel om. När 
Kungälvs tunga företagselit 
i veckan tog beslut om att 
underteckna köpavtalet 
om 40 000 kvm mark i 
Svenstorp, norra Älvängen, 
var det också ett styrkebe-
sked. Dessa gossar satsar 
definitivt inte surt förvär-

vade miljoner 
i en kommun 
utan framtid. 
Det är tvek-
löst en stor 
framgång när 

detta stora verksamhetsom-
råde äntligen får sin första 
etablering samt ett löfte om 
fler. Nyheten kommer att 
skapa ytterligare nyfikenhet 
kring att etablera i Ale. Det 
kan bli en snöbolls-
effekt, vågar en så 
kommer resten.

Med hänsyn till 
måndagens budgetde-
batt där det framstår 
mycket tydligt att 
ambitionerna om en 
bättre skola, nya äldre-
boenden, nytt ridhus, 
förbättrad folkhälsa, 
utvecklad omsorg, nya 
GC-vägar med mera är 
tydliga. Lika tydligt är 
det att båda sidor om 
blockgränsen egentli-
gen saknar 
pengar att 

förverkliga sina planer. Det 
är kärva tider och så värst 
mycket att prioritera fanns 
det inte ens utrymme för i 
år. Därför borde beskedet 
om att det äntligen kommer 
att ske etableringar på 
Svenstorps verksamhets-
område i Älvängen vara ljuv 
musik i alla politiska kretsar. 
Nya företag innebär nya 
arbetstillfällen och därmed 
nya skattekronor. Det är 
definitivt något som Ale 
kommun behöver, men då 
måste människorna också 
ha någonstans att bo. Allt 
hänger faktiskt samman så 
det är dags för lite action nu 
när omvärlden verkar ha fått 
upp ögonen för Ale.
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
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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. 

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

0766-51 39 43
skrapkompaniet@hotmail.com

VI TAR HAND 
OM DINA 

GROVSOPOR
Prisexempel:

Flyttkartong 75:-
Soffa 530:-

Kylskåp 750:-

SNABBT, ENKELT, BILLIGT

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

Vi har
nysorterad jord!

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

SKEPPLANDA 

TAXI
0303-33 82 59
Även budkörning

>> Dessa gossar satsar 
definitivt inte surt för-
värvade miljoner i en 

kommun utan framtid. <<

– Omvärlden har upptäckt Ale
Lokaltidning

printshop

reklambyrå

webbproduktion

fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning


