
Konsten att lyssna 
behärskar inte alla. 
Det är därför det 

fi nns bra och dåliga lyssnare. 
En bra lyssnare kan också 
ta kritik, utan att omedel-
bart hugga tillbaka. Under 
ortsutvecklingsmötena ställs 
det stora krav på de föredra-
gande att lyssna av hur orts-
borna upplever sin situation. 
Det går med växlande fram-
gång och har enbart med 
en sak att göra, förmågan 
att lyssna. Alvhem var först 
ut av höstens ortsmöten. 
Lokaltidningen var på plats 
och kan i veckan rapportera 
om hur bullerdiskussionen 
strandade i en återvänds-
gränd. Ortsborna upplever 
att bullernivån har ökat 
sedan vägomläggningen. 
Trafi kverket menar att bul-
lerskydd och andra åtgärder 
vilar på trygga beräkningar, 
varför man inte heller anser 
att det fi nns skäl att göra 
några nya bullerutredningar. 
Det förefaller obegripligt. 
Om myndigheten är så 
säker på att man har gjort 
rätt borde en avstämning i 
efterhand för att bevisa sin 
förträffl iga förmåga vara 
mer än välkommet. Pro-
testerna från ortsborna var 
tydliga och besvikelsen stor 
över hur kritiken mottogs 
av Trafi kverket. Återstår att 
se om representanterna var 

goda eller dåliga lyssnare, 
än är säkert inte sista ordet 
sagt.

Oktober, ja du. Om inte 
den månaden får en att börja 
tvivla så vet jag inte vad 
som ska få mig ur balans. 
Smått förbryllad blir man 
i alla fall när man kryper 
in i Ale Arena för att titta 
på lite försäsongsbandy. I 
en tunn sommarjacka blir 
man snabbt nedkyld, då går 
man ut och värmer sig… 
Det är trots allt 15 grader 
på utsidan! En snabbkoll i 
helgkalendern skapar också 
oreda i huvudet. Vad är det 
för årstid egentligen? Det 
står fotboll, innebandy, 
handboll, bandy och traktor-
race inskrivet. Det är 
en makalös tid när vin-
tersporten avlöser som-
maridrotten som vägrar 
ta slut. Samtidigt är det 
obeskrivligt roligt att 
följa upplösningen på 
den ena säsongen och 
i nästa stund bevittna 
nervösa premiärer. Det 
faktum att sporterna 
kolliderar är inte unikt 
för Ale eller vår redak-
tion, det som ingen 
annan har däremot 
är ett eget traktor-
race. Det 
ägde rum 
i lördags, 

men tyvärr ville inte vädrets 
makter bistå arrangören 
detta år. Med hänsyn till all 
den energi som de ideella 
krafterna lägger på Uspas-
torps stolta stubbrace gjorde 
det ont i hjärtat att se regnet 
falla. Ett planerat publik-
rekord uteblev. Nu spelar 
det ingen större roll på lång 
sikt, stubbracet i Usapas-
torp  är förankrat inte bara i 
Ale, utan känt långt utanför 
kommungränsen. Etable-
rade arrangemang har råd 
med lite regn, solen går upp 
ändå nästa morgon och ett 
år går fort. Snart hörs ljudet 
av mullrande traktorer igen 
och nya chanser till publi-
kinvasioner i Uspastorp står 
för dörren.

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Konsten att lyssna
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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

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
Hos oss hittar du ditt sybehör och garn

Höstnyheter
i metervara och färdigsytt

Fleece 65:-/m

2-pack 
öljettlängder 

299:-
True North Regnställ, 

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

Kulturvandring
i Hålanda

med Hålanda Hembygdsförening

Lördag 12 okt 
Start: Hålanda Kyrka kl 10.00

Längd: ca 6 km på grusväg och skogsstig
Mål: Getås kl 13

Återfärd: med Västtrafik
Medtag matsäck och lämplig klädsel

Info:
Christer Damm 
0736-19 63 41

Välkomna!

PRO ALE NORRA

Friskvårdsträff
Torsdag 17 oktober kl. 15.00 

i Skepplanda Bygdegård

Begonia Jazz Band
 spelar härligt medryckande musik.

Bjud upp till en svängom!

Lättare förtäring
Anmälan om deltagande till Laila 

tel. 74 14 78 senast 14 okt.
Lotteri

Varmt välkomna!
Friskvårdskommittén

PRO Ale Norra

Välkomna till

Söndag 13 oktober kl 11-15
Hjärtumsgården

Försäljning av slöjd- och  
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Hantverksmarknad

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

I Alekuriren v. 39 berättade vi om Johan 
på Ale boxningsklubb som hittat hem i box-
ningsringen samt om klubbens satsning på 
en grupp för barn och ungdomar med olika 
intellektuella funktionsnedsättningar. 

Då det i artikeln stod intelligenta funk-
tionsnedsättningar ber Alekuriren om ursäkt 
för missförståndet.

Rättelse!

Hövägen 41, Älvängen

Välkomna!

Utförsäljning 
av gardintyger!

8-18 oktober
Tisdag-fredag kl 12-18

Häls. Eva Tilly

Tel: 0303-74 94 78 Mob: 0705-89 94 78

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, 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 2013.
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. 

OHLSSONSREKOND.SE | 0703 46 44 33  

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

Fordonsvård när den är som bäst!
k o m p l e t t 
h e l r e k o n d 1995krFR


