
Det är en osedvanligt lång och varm 
sommar vi upplever just nu, men 
faktum är att även om vädrets mak-

ter hade gjort motstånd så hade vi känt en 
ljummen bris i Ale och Lilla Edet. Det råder 
nämligen en tydlig medvind och kommu-
nernas självförtroende och framtidsanda är 
påtaglig. Det bottnar självklart i de föränd-
rade förutsättningarna som en ny väg och 
järnväg mellan Göteborg och Trollhättan 
har medfört. Intresset för både Ale och Lilla 
Edet är idag ett helt annat. Göteborgarna 
har upptäckt ett nytt område på kartan och 
bostadsexploatörerna är övertygade om att 
göteborgarna kommer att gilla vad de får se, 
därför har allt fl er byggplaner realiserats. 

Lördag 7 september har Ale och Lilla 
Edet kommun gemensamt bestämt sig för att 
bjuda in till visning. I samverkan med fören-
ingsliv och näringsliv vill kommunerna visa 
upp det bästa av Göta älvdalen. Det blir ett 
fullspäckat program med liv och rörelse på 
de flesta platser. Den oinvigde kommer att 
kunna åka på guidade bussturer för att bland 
annat få se var det byggs och planeras bostä-
der. Det blir allmänna rundturer till centrala 
platser i båda kommunerna. Ett liknande 
arrangemang har aldrig genomförts här 
förut och historiens största visning anser jag 
redan nu är ett strålande initiativ. Att med 
gemensamma krafter göra ett gott intryck på 
besökaren stärker också oss som redan bor 

i kommunerna. Faktum är att ingen mark-
nadsföring är mer värdefull än den som vi 
ale- och lilla edetbor själva bidrar med. Om 
vi är nöjda med vårt boende och vardag är vi 
garanterat våra kommuners främsta ambas-
sadörer.
En dag som den 7 september kan därför vara 
bra även internt i kommunerna, ibland blir 
man ju hemmablind och vi behöver påmin-
nas om alla tillgångar och möjligheter som 
finns runt knuten. Inte minst gäller det 
föreningslivet som genom evenemanget 
garanterat får en chans att att rekrytera nya 
medlemmar på hemmaplan.

Vad kommer göteborgarna då att möta? 
Jag hoppas och tror att det är två kommuner 
som andas optimism som har vänt blad och 
gått in i en ny modern tidsepok. Dörrarna 
är öppna och alla är välkomna. Entréavgif-
ten, det vill säga huspriserna för den som är 
intresserad av ett köp, kommer att upplevas 
behaglig i jämförelse med kranskommu-
nerna och inte minst Göteborg. Dessutom 
är jag säker på att vårt rika förenings- och 
friluftsliv i båda kommunerna kommer att 
göra ett gott intryck den 7 september.

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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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

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

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, 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 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. 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

TYGLADAN

INREDNING FÖR 
HELA HEMMET!

GALON / MÖBELTYG 99:-/m

GARDINSTÄNGER 99:-
TRUE NORTH REGNSTÄLL, 

Unisex 349:- 600m² gardintyg,  
modetyg, inredning & kläder

STORT URVAL FRÅN  
JÄRBO GARN

Extrahjälp för din familj,

ditt hem, ditt företag.
Städ • Hantverk • Trädgård • Måleri 

Läxhjälp • Reception, mm

Vi söker alltid aktiva pensionärer
som vill jobba och utvecklas

i ett expansivt företag

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se

PRO ALE NORRA

Kvartalsmöte
I Medborgarhuset, Ledet

Onsdag 4 september kl. 15.00

PROgram
Mötesförhandlingar
Kaffe och smörgås

PROkulelebandet underhåller
Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

ANBYTAR-
TRÄFF

i Skepplanda Hembygdsgård
(infart Forsvallen)

Lördag 31 augusti
kl. 11.00-14.00
Ta med dig din släktforskning

- upptäck gemensamma förfäder

Medlemmar såväl som icke 
medlemmar hälsas välkomna!

Omtanken  
- Anhörigföreningen i Ale 

Inbjuder till 

CAFÉTRÄFFAR
1:a tisdagen varje månad  
kl 18.30 i Aktivitetshuset

Tisdag 3 sept besök från  

Älvblomman  
- tips om blomsterarrangeman 

Välkommen!
I samarbete med anhörigstödet i Ale 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron och kantareller. Nyplockade rensade 
bär. Lingon finns från mitten av augusti. Litervis eller 

hela lådor. Endast svenska bär.  Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt.. 

Allt i mån av tillgång. För priser – se hemsidan. 
Säljes från lastbil.   VARJE LÖRDAG 20/7 – 21/9: 

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. Ingen förbeställning.

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

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

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

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
 
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms


