
Det känns onekligen väldigt bra att 
kunna skriva en ledare om mogna 
beslut tagna av en politisk majoritet 

i Ale, särskilt i tider där Sveriges Television 
och Göteborgs-Posten manglar ut bisarra 
nyheter om hur förtroendevalda och kom-
munala topptjänstemän förbrukar våra 
skattemedel. Den politiska ledningen i Ale 
kallade till pressträff, men med runt bordet 
satt också oppositionen. Det var en påtagligt 
positiv stämning i rummet. Någon hade 
kommit på något och inte bara någon, utan 
båda sidor om blockgränsen, hade grävt 
ner yxan. ”Vi är överens om att vara överens”. 
Vilket härligt budskap – och det menar jag 
verkligen! På något sätt är det ju alltid där 
vi måste börja. Politik – och demokrati i all 
ära – har ofta en förmåga att komplicera 
och hämma handlingskraften i angelägna 
frågor. De gånger det går bra – och fort – är 
när politiken står enig och pekar med hela 
handen. Att vara överens i kommunens 
enskilt viktigaste fråga, skolan, är därför en 
stor framgång för Ale.

Vad är man då Allianspartierna och de 
rödgröna överens om? Ja, det förtäljer inte 
historien ännu. Det kapitlet är under pro-
duktion och kommer säkert snart att offent-

liggöras. Jag har en känsla av att något är på 
gång, varför annars så viktigt att vara över-
ens? Senast det rådde total enighet var när 
Ale gymnasium skulle avvecklas. Ett stort 
beslut som påverkade många. Det klarade 
kommunledningen av att fatta, tack vare en 
sak, man var överens. Därför misstänker jag 
att större beslut är på väg, beslut som man 
inte vill ha en politisk debatt om, särskilt 
inför stundande valår. Oavsett skäl är det 
självklart ett jättestyrka för vilken kommun 
som helst att politikerna är överens. Tydliga 
besked till kommuninvånarna och tjänste-
männen underlättar definitivt vardagen. En 
skeppare som styr med stadig hand förliser 
sällan och gör han det, så gör han det inte 
ensam. Det visar på stort ansvarstagande 
när förtroendevalda väljer att inte bara gå 
över bron gemensamt, utan även att bygga 
den tillsammans. Nu står skolan högst upp 
på dagordningen och alla är överens om att 
vända den negativa resultatutvecklingen. Ett 
första steg är taget när man inser att skolan 
är för viktig för att bråka om. Aledemokra-
terna var till skillnad från Sverigedemo-
kraterna 
inbjudna 
att delta i 
överens-
kommel-
sen, men 
avböjde i 
sista stund. 
Är inte 
skolan 
tillräckligt 
viktig?
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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. 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

Seurat
Surten Seurakuntatalolla 
16.11-2013 kl. 13.00

”Jeesus rakastaa sinua”
puhujina suomesta sakari  
kalliomaa ja Kari Teikari.
Tervetuloa!!!
Sverige Ev.Luth.Folkmission

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.

TRIVSELKVÄLL
i Bohus servicehus

Lördag 16 nov kl 18.00  
Fam. Samuelsson och Bengtsson 

visar bilder, sjunger och spelar
Kaffeservering

Hjärtligt Välkomna!
Nödinge Sockens Hbf & Vuxenskolan

BASAR
LÖRDAG 16 NOV KL 10.00

SMYRNAKYRKAN, ÄLVÄNGEN

Starrkärrs Röda Korsetkrets

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges 
sammanträde den 21-22 oktober 2013 
är justerat. Justeringen har gjorts 
offentlig den 6 november genom 
anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på 
Östergatan 1 i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men 
kan även läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar

Ö

TYGLADAN

Julen 
  är här!

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Duktyger
VAXDUK 30:- /m VAXAT LINNE 149:- /m

BORDSFILT 70:- /m

METERVARA, FÄRDIGSYTT OCH INREDNING

GARDINSTÄNGER 99:- FLEECE 65:- /m

Skolallén 1, 449 42 Nol | Tel: 0303-74 01 67 
E-post: info@tandfokus.se

Ny tandläkare i Nol
Som många patienter redan vet så 
genomgår Fahimeh Farahmand sin 

specialistutbildning. 

Därför tar tandläkare Henrik Arvidsson  
med syster Daniela nu hand om 

patienterna. 

Alla gamla och nya patienter  
hälsas hjärtligt välkomna!

Läs mer på www.tandfokus.se

www.tandfokus.se

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

VIKTIGT MEDDELANDE
Till Dig som är patient på Nödinge Vårdcentral 
och haft  läkarkontakt under perioden 
31 oktober till 8 november 2013.

Vi har haft datahaveri och det finns risk för att 
viktiga uppgifter fallit bort.
Vänligen kontakta oss på telefon 0303-977 70
så att vi kan garantera att allt är i sin ordning

Vi ber om ursäkt för de bekymmer detta kan 
medföra!


