
Det var en käftsmäll 
som heter duga och 
ibland är det precis 

vad som behövs för att väcka 
någon som inte förstår.

Jag skulle till Stockholm 
över helgen och hade pla-
nerat att ta pendeln till 
centralstationen. Smidigare 
kommunikation är svår att 
hitta. Fascinerande att man 
bara med ett enkelt tågbyte 
kan ta sig från Ale till huvud-
staden på under fyra timmar. 
Nu blir det ju inte alltid som 
planerat och tiden rann iväg 
alldeles för snabbt denna 
förmiddag. Vid lunchtid 
upptäckte jag att pendeln 
skulle bli svår att hinna med. 
Äh, jag får ta bilen. Det 
har fungerat i alla år, varför 
skulle det vara skillnad nu? 
Framme i Göteborg gläds 
jag över att det finns gott om 
parkeringsplatser, dessutom 
väldigt nära centralstatio-
nen. Jag skulle snart förstå 
varför...

Vid parkeringsautoma-
ten drar jag mitt kort och 
trycker snabbt på knappen 
för 10 kronor. Jag var för-
beredd på att trycka några 
gånger, jag skulle vara borta 
till söndag. Plötsligt var jag 
uppe i 150 kronor och hade 
ändå inte kommit längre än 
till lördag morgon. Vad är 
det här? Jag började läsa på 
taxeinformationen. 195 kr/
dygnet! Jag skulle komma 
hem med tretåget på söndag 
eftermiddag och förstod 

hastigt och mindre lustigt 
att parkeringsavgiften skulle 
överstiga tågbiljetten till 
Stockholm! Nu var jag sent 
ute och det var definitivt inte 
läge att tänka på alternativ, 
det fanns liksom inga...

Jag matade förargat och 
besviket på. Det blev 580 kr 
– bara för att parkera bilen! 
I jämförelse med tågbiljet-
ten som jag fyndat för 495 
kronor kände jag mig lurad. 
Det var dyrare att parkera 
bilen i Göteborg än att resa 
de 50 milen till Stockholm.
Väl ombord på tåget kunde 
jag inte hålla mig. Jag bör-
jade omgående att diskutera 
min upptäckt och "rånet" jag 
utsatts för på parkeringen. 
Den något äldre kvinnan 
mittemot log lite och frå-
gade sedan: "Hur tycker du 
att vi ska få folk att ändra 
beteende då? Eller ska det plan-
lösa bilåkandet med en i varje 
fordon fortsätta öka i samma 
takt som klimatförändring-
arna?"

Aj! Det hade gått för 
fort. Jag som ändå har läst 
spaltmeter efter spalt-
meter om regionens och 
statsmaktens försök att 
förmå medborgarna att 
tänka miljövänligt och åka 
mer kollektivt, ändå gick 
jag rakt i fällan. Det är ju 
sådana som jag som försör. 
Jag läser, noterar och 
nickar instämmande 
– för att i nästa stund 

sätta mig oberörd i min egen 
bil. Det är sådana som jag 
som förtjänar en rejäl släng 
på käften för att vakna.

Jag harklade mig, efter 
att ha suttit tyst ett tag, och 
med lite förmäten stämma 
uttryckte jag  580 kronor för 
att parkera en bil ändå måste 
anses vara något överdrivet?
"Uppenbarligen inte, eftersom 
många fortsätter att använda 
bilen i tid och otid". För den 
här damen bet inga ursäkter. 
Hon tyckte till och med att 
avgifterna kunde höjas ytter-
ligare.

Hon skulle bli bönhörd. 
När jag kom hem på sönda-
gen var tåget försenat och 
väl framme vid bilen kunde 
jag konstatera att jag bestraf-
fats med ytterligare 400 
kronor... Det var som sagt 
en rejäl käftsmäll att ta bilen 
till Göteborg och jag lovar 
att inget göra om det!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 
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0303-330 644
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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

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Folktandvården Älvängen 
FLYTTAR till nya lokaler!
Den 31 oktober flyttar vi från Göteborgsvägen 26 till Handelsplats 
Älvängen, Svenstorpsvägen 1. Vi öppnar igen i våra nya lokaler 
den 4 november. I samband med flytten håller kliniken stängt.

Vi får också nytt telefonnummer. Vårt nya nummer är:

010-441 82 50
Varmt välkommen!

SURTE SISU
Årsmöte

Vuosikokous
Lördag 16 nov kl 14

TERVETULOA!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Begränsat antal platser – boka gärna bord!

På scen:

Piff & Puff 
Fredag 25 oktober 

kl 21-01

Fullständiga rättigheter

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.


