
Ortsutvecklingsmöten 
har alltid engagerat 
och intresserat mig. 

Det var ett initiativ som 
togs redan 1995, om jag inte 
minns helt fel, av den då so-
cialdemokratiska ledningen 
i Ale. Det skedde på försök 
i Surte och Hålanda, men 
utvecklades sedan till att 
omfatta Ales tio orter. Syftet 
att stärka den lokala demo-
kratin och öka infl ytandet 
samt chansen att påverka de 
mindre ortsnära frågorna 
är briljant. På många sätt 
har det också varit mycket 
lyckosamt – och är fortfa-
rande vill jag understryka. 
Dock är det viktigt att fram-
häva roten till framgången. 
Nyckelorden är nära och 
superlokalt. Nära är det 
kommunledningen (både 
tjänstemän och politiker) 
som ska vara och superlo-
kalt gäller programmet och 
presidiet för mötet. Här har 
det hänt något. I Alvhem 
satt Elena Fridfelt från 
Älvängen som ordförande 
och i Hålanda svingade Boel 
Holgersson från Nol klub-
ban. Eftersom mötet inte är 
politiskt på något sätt borde 
i princip vem som helst 
kunna vara ordförande, det 
viktigaste är ju att personen 
är från bygden. Det är tack 
vare den lokala förank-
ringen som rätt frågor väcks. 
Inspirationen ska komma 
från ortsborna i det dagliga 
mötet på orten. Det är då 

det blir superlokalt. Ingen 
skam ska falla över varken 
Boel Holgersson eller Elena 
Fridfelt. De har skött upp-
draget med bravur, men för 
att bevara ortsmötet som ett 
intressant forum får vi inte 
glömma vad som lagt grun-
den. Om de politiska parti-
erna saknar representanter 
på den aktuella platsen 
bör en ordförande kunna 
rekryteras direkt från orten. 
Härkomsten har i detta fall 
en avgörande betydelse. En 
ordförande som lever på 
orten behöver aldrig ställa 
frågan om vad som ska upp 
på nästa möte, det vet han 
eller hon redan… Det hörs 
nämligen på bygden.

I Hålanda kom återigen 
vägbelysningen upp. Den 
monteras delvis ned i 
samband med att Vat-
tenfall markförlägger 
ledningen. Självklart 
kan vi inte ha belys-
ning överallt. Det 
vore inte ekonomiskt 
försvarbart i tider 
där både omsorg och 
skola skriker efter mer 
resurser. Det handlar 
om att prioritera och i 
detta fall finns det en 
politisk samsyn om att 
förse busshållplatser, 
vägsträckor vid samlad 
bebyggelse och utsatta 
vägkorsningar med 
belysning. 
På vägen 

upp till bygdegården mötte 
jag en gående som inte bar 
reflex och dessutom valt en 
svart jacka. Det var i grevens 
berömda sekund som jag 
hann se vederbörande. Jag 
reagerade och gapade idiot, 
men när jag väl kom fram 
och upptäckte att min egen 
jacka naturligtvis inte heller 
hade reflex lugnade jag mig. 
Nu är jag vuxen och vet hur 
jag ska agera, men tankarna 
gick direkt till alla skolbarn. 
De kanske inte är så med-
vetna själva om riskerna att 
vandra längs skolvägen utan 
reflex. Om det nu inte är 
obligatoriskt att få reflex i 
skolan hoppas jag att kom-
munen som en kompensa-
tion till den nedmonterade 
belysningen i Hålanda förser 
skolbarnen med reflexer. Jag 
vet, numera, var man köper 
sådana!

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
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0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se
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kent@alekuriren.se
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Grafisk formgivare
0303-33 37 32
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bjorn@alekuriren.se
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Grafisk formgivare
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sofia@alekuriren.se
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Fotograf
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info@alekuriren.se

Jonas Andersson
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Emil Lindén
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Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
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Adam Eriksson
Webbutvecklare
Filmproduktion
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
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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. 

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

SURTE SISU
Förberedande Årsmöte
Alustava Vuosikokous

Lördag 26 okt kl 14.00
TERVETULOA!

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

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

TYGLADAN

Höstens Nyheter är här!

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

PÄLS Teddy, Varg, Björn m.fl  120-195:-/m

Inredning för hela hemmet
- LÖPARE 69:-
- KUDDFODRAL 39:-

ÖLJETTKAPPOR  50x250cm 139:-/st
THERMOLEGGINGS 

Dam, Barn 49:-

Höst ns Nyyhe

Ledetvägen 40, 449 51 Alafors 
Tel: 0303-74 02 60

Godisbana

WWW.GODISBANA.SE

Ännu en hemsida 
producerad av 

Alekuriren

LIVSMEDELSBUTIK, 
GATUKÖK & PIZZERIA

Tel: 0303-74 02 60 
Öppettider: MÅN-LÖR: 10-20 SÖN: 11-20 

Pizzerian öppnar en timma efter ordinarie öppettider

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Jubileum
120 år

Söndag 20 okt kl 16.00

Predikan av Lars Gunther

Sång av kören Paus

Kyrkkaffe med tårta

Bildvisning

Välkommen!

MER ÄN
BARA TIDNING

– en komplett
reklamleverantör


