
I veckans tidning med-
följer en valbilaga 
inför kyrkovalet den 15 

september. Det brukar kallas 
för "det bortglömda valet" 
och valdeltagandet har de 
två senaste valen inte över-
stigit 12%. Det är självklart 
ett demokratiskt bekymmer, 
men eftersom få är insatta 
vet jag inte om lösningen 
är att jaga gemene man till 
vallokalerna. Det kanske 
är 12% av Svenska kyr-
kans medlemmar som har 
kunskap om driften och då 
är det möjligtvis klokast att 
deras röster får avgöra? Nå-
väl, jag kan bara konstatera 
att åsikterna bland kandida-
terna kring hur kyrkan ska 
utvecklas är tämligen lika. 
Alla talar om kyrkan mitt i 
byn, en öppen mötesplats 
för alla, oavsett tro. Det rå-
der också en god ton mellan 
kandidaterna på respektive 
sida, vilket får mig att tro att 
de fl esta beslut tas i en form 
av enighet. Det tror jag är 
en bild som väldigt många 
har och det bidrar självklart 
till att motivationen att rösta 
sänks ytterligare.

Kyrkans utmaning är 
större än valet av ledning. 
När staten och kyrkan 
gick skilda vägar i Sverige 
innebar det en valfrihet för 
landets medborgare att vara 
med och betala kyrkoskatt 
eller ej. En del har valt att 
gå ur Svenska kyrkan och 

det finns självklart en oro 
för i vilken utbredning detta 
kommer att fortsätta. Någon 
akut situation är det emel-
lertid inte. Kyrkan är rik 
på tillgångar och har fort-
farande en given roll i det 
svenska samhället. Just kring 
den saken verkar nationen 
ändå stå enad. Vid varje 
krissituation av större mått 
riktas blickarna till kyrkan. 
Då är den självklar, likaså 
är vi ofta överens om dess 
kulturhistoriska värde. Ofta 
visar vi stolt upp våra mäk-
tiga kyrkor runt om i landet, 
men notan vill inte alla vara 
med och dela på.

Personligen tycker jag 
det är som med tv-licensen...
hade alla varit med och beta-
lat hade kostnaden för varje 
enskild medborgare varit 
försumbar. Hade alla 
erlagt en mindre kyr-
koskatt hade vi också 
varit befriade från oro 
för kyrkans framtid. 
Kyrkan i sig med alla 
sina byggnader, inven-
tarier och marker är 
kanske en av Sveriges 
största kulturskatter 
och då vore det väl 
inte mer än rätt att vi 
solidariskt värnar den. 
Sen kan vi ha vilken 
trosuppfattning som 
helst, men vår historia 
och kultur kan vi aldrig 
förneka. 
Dessvärre 

har det blivit mer eller 
mindre tabu att ens få sjunga 
"Den blomstertid" på skol-
avslutningen...

På lördag smäller det 
igen. 7 september är det 
tänkt att hela närregionen 
ska ha Ale och Lilla Edet 
som destination. Ett bättre 
tillfälle att sondera lite ny 
terräng och på nära håll 
uppleva vad som är på gång 
i framtidens Ale och Lilla 
Edet ges inte. Ta nu tillfäl-
let i akt att upptäcka lite nya 
sidor av din hemkommun. 
Det bästa finns ofta runt 
knuten, men vi vet inte alltid 
om det. Jag funderar defi-
nitivt på att ta cykeln längs 
servicevägen och Göta älv 
– AleTrampet 2013 tycker 
jag är en strålande idé. Väl 
mött!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Det bästa runt knuten!
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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. 

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

dfkorkskruven.com

SHOWIG
BARNDANS!

Medborgarhuset

Startar torsdag
12 september
2-4 år kl 17.00
Upp till 7 år kl 17.35

Ring Margareta 0702-341352
eller Annika tel 0303-24 99 99
Även rolig bugg och gilledans!

PASSA PÅ!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

LOPPIS
FÖR VÄRLDENS BARN

Hjärtligt välkomna!
Världens Barn i Ale

LÖR 14 SEPT KL 10-14
ÄLVÄNGENS AKTIVITETSHUS 

(MITTEMOT NETTO)

Vill du ge ditt stöd? Kom och fynda, 
eller hyr ett eget bord för 100:-

Bordshyran, serveringen och 
Världens Barnbordets inkomster 
går oavkortat till Världens Barn

Vid bokning av bord
Ring Inger 0703-11 94 32

Kaffeservering!

Hej alla 
badmintonsugna 

ungdomar!
Succèn fortsätter!
Badmintonskolan startar den 

9 september kl 18:00

Vi håller till i Alelyckan 
Sportcenter!

Kom och pröva ett fartfyllt 
och roligt spel!

Varmt välkomna
Frida och Robert

För mer information se:
www.varvinden.com www.smyrna.nu

NU BÖRJAR 
SMYRNAKYRKANS 

VERKSAMHET FÖR BARN 
OCH UNGDOMAR!

TORSDAGAR
18:15-20:30 Hobby (7-12 år)

Storsamling och roliga aktiviteter 
i smågrupper

FREDAGAR
19:30-23:00 Greenhouse/Effect 

(från årskurs sju).
Ungdomssamling/Ungdomscafé

SÖNDAGAR
11:00-12:30 Äventyret (3-12 år)
Storsamling och smågrupper 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14
Göteborgsvägen 94 • 0303-74 88 54

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder, vittvätt,

mattor och båtkapell till 
Alelampan i Älvängen

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14
Göteborgsvägen 94 • 0303-74 88 54


