
Aleborna är som männ-
iskor i allmänhet. De 
vill ha mer och bättre. 

Det framgår inte minst på 
de ortsutvecklingsmöten 
som nu har passerat tio av 
kommunens orter. Proble-
met är att alla krav på för-
bättringar kräver resurser. 
Det går alltid att omfördela 
de offentliga pengarna (skat-
temedel), men inte utan att 
någon blir trampad på tårna 
och besviken. Därför är 
tillväxt den bästa vägen att 
gå. Att vi helt enkelt ökar 
våra resurser. En kommuns 
enda chans att få en större 
kista att ösa ur är att få fl er 
att vilja betala till det ge-
mensamma kontot. Ale och 
Lilla Edet kommun har tack 
vare pendeltåg och motor-
väg höjt sin attraktivitet hos 
både exploatörer och poten-
tiella invånare, vilket gör att 
möjligheten att få fl er skat-
tebetalare har ökat markant. 
Enligt Västnytt (söndag 20 
oktober 2013) har succén 
uteblivit och Ale kommun 
har inte fått den tillväxt som 
politikerna planerat för. 
Förvisso ett korrekt konsta-
terande, men vän av ordning 
minns hur stor den negativa 
påverkan var under vägbyg-
get. Intresset att fl ytta till ett 
byggkaos var lika svagt som 
för att starta en byggnation. 
Nu ser det annorlunda ut. 
Byggherrarna står på kö och 
projekten startar upp på lö-
pande band. Vi kommer att 

få en tillväxt och kommer 
att kunna ställa ökade krav 
på offentlig service, men vi 
är inte där än.

Dessutom måste tillväx-
ten bo på ett attraktivt sätt, 
annars blir postadressen 
till en annan kommun. Vad 
är då attraktivt? Nära till 
pendeln, centrum, skola 
och – natur! En inte helt 
enkel ekvation att lösa. Sär-
skilt besvärligt blir det om 
vi fortsätter protestera mot 
all byggnation som plane-
ras överstiga två våningar. 
Ska tillväxten, grunden för 
att infria vår önskelista av 
handel och service, få plats i 
ett attraktivt läge krävs att vi 
vågar bygga på höjden. Det 
är bara att inse fakta, vi blir 
inte färre i samhället. Om 
ett av målen dessutom är att 
behålla grönska både 
centralt och externt kan 
vi inte enbart breda ut 
oss på bredden. Det 
säger all logik. Sedan 
behöver antalet höghus 
inte överdrivas, men 
att kategoriskt säga nej 
är att avstå en fortsatt 
positiv samhällsutveck-
ling.

Samma sak gäller pro-
blemet med bristen på 
parkeringar. Tillväxten 
som vi alla vill ha för 
att öka våra resurser 
för en bättre 
vård, skola 

och omsorg kommer inte 
vara utan bilar. Om det är 
trångt idag, hur blir det 
då om ett par år med låt 
oss säga 500 nyinflyttade 
bostäder? Det finns bara en 
lösning, antingen bygger vi 
på höjden eller så gräver vi 
ner oss…

I veckan öppnade ytterli-
gare en stor livsmedelsaktör. 
Coop Extra slog upp por-
tarna på nya Handelsplats 
Älvängen. Denna toppmo-
derna butik har sannolikt 
krav på tillväxt. Ska den 
planerade handelsutbyggna-
den överleva sig själv i Ale är 
det ett måste med fler plån-
böcker och hur dessa vill bo 
har jag redan avhandlat. Ta 
höjd för tillväxten!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Ta höjd för tillväxt!
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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, 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

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.

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

Halloweenkrysset
Laila Fallgren Nödinge
Bertil Aronsson Lödöse
Ann-Marie Karlsson Nödinge
Rune Elgh Lödöse
Sonja Holmberg Skepplanda
Gunnel Wahlström Älvängen
Birgit Ljung  Lilla Edet
Elisabeth Dahl Nödinge
Maj Kinnvall Älvängen
Rosina Ivarsson Nygård

VINNARE
Grattis till rätt lösning 

i Halloweenkrysset, vi skickar er 
varsin trisslott!

POTATIS – SYLT –SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Folva, Inova, Gul Mandel, 

Amandine. 5 och 20 kg förp. Sv äpplen, morötter, 
fodermorötter. Solrosfrö 20 kg 240:-. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt 

(60% bärhalt. Säljes från lastbil.   LÖRDAG 1/11: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur 30/11.

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

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Dags för nya  
vinter- 
däck?

Vi säljer 
vinterdäck,  

lättmetallfälgar 
och bilbatteri till 

låga priser!

Vi finns i Nygård
FIRESTONE • GOODYEAR • MICHELIN • NOKIAN

PMO Däck & Bilservice
0728-72 63 24


