
ANSVARIG UTGIVARE ALEKURIREN
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Att vända blad är alltid 
spännande. Nyfiken-
heten kring vad som 

finns på nästa sida är alltid 
lika stor. I veckans num-
mer hoppas vi att ni som 
läsare känner en särskild 
spänning, då tidningen 
delvis fått ett nytt utseende. 
Varför en re-design? Tja, 
om vi inte vårdade håret 
och gick till frisören med 
jämna mellanrum skulle vi 
till sist se ganska oaptitliga 
ut. Det är likadant med 
en tidning. Den behöver 
fräschas upp och få lite nytt 
liv med jämna mellanrum. 
Det handlar inte bara om att 
hitta typsnitt och färger som 
känns bättre än de befint-
liga, ofta handlar det bara 
om att byta för att skapa en 
nödvändig förändring – en 
förnyelse som höjer attrak-
tionskraften. Vi hoppas att 
vi har lyckats, men det vet 
man aldrig förrän efteråt. 
Förnyelse var målet, fast 
naiva som vi är utgår vi från 
att det också har lett till en 
förbättring.

Vad som gick genom hu-
vudet på affärsinnehavaren 
Torbjörn Swahn i mel-
landagarna när han modigt 
ingrep under ett pågående 
rån i grannbutiken Smycka 
på Ale Torg kan ni läsa om 
i veckans tidning. För mig 
gav han äntligen civilkurage 
ett ansikte. Om fler stod 
upp och visade vad som är 

rätt och fel skulle samhället 
tveklöst se annorlunda ut. 
Idag vänder vi ofta andra 
sidan till, lämnar proble-
met i hopp om att det ska 
försvinna, och går vidare. 
Dessvärre fungerar inte den 
taktiken på lång sikt. Klotter 
och skadegörelse består 
tills någon markerar på ett 
kännbart sätt att det här är 
inte okej. I ett samhälle där 
vi bara flyter med och går 
runt problemen kallas lös-
ningen övervakningskamera. 
Dessa fyller en bra funktion 
i förebyggande syfte och 
har i vissa fall även fällt 
gärningsmän i efterhand. 
Det innebär dock att vi får 
leva med att vara övervakade 
även på allmänna platser. 
Det har jag personligen inga 
som helst problem med. Jag 
tillhör till och med den ska-
ran som inte bryr mig om 
”myndigheten” lyssnar på 
min telefon, läser mina mejl 
och tömmer min brevlåda i 
jakten på misstänkta. Umgås 
jag med terrorister känns 
det tryggt att någon vet om 
det och kan ingripa…

Att som Torbjörn Swahn 
övermanna våldet när en 
tredje person är hotad går 
självklart inte att begära av 
alla. Jag tror inte jag själv 
hade haft modet, men jag 
hyser den största respekten 
för att det finns människor 
som Torbjörn.

I veckans tidning redovisas 

också en sammanställning 
över den pågående och pla-
nerade byggnationen i Ale. 
Antalet invånare har nyligen 
passerat 28 000-gränsen och 
intresset för kommunerna 
norr om Göteborg har tillta-
git som en naturlig effekt av 
pendeltågets uppkomst. Nu 
gäller det att både förvalta 
och förädla på samma gång. 
Husprisernas uppgång är 
som förväntat positiv, om än 
något långsam, inte konstigt 
med tanke på att Ale fram 
till nu tillhört de anony-
mas land. Det kommer ta 
ytterligare år innan de som 
spekulerat i hus kan känna 
att de täljt guld i Ale och 
Lilla Edet, men den tiden 
kommer. 

Nytt år – ny design!

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

 

www.jmschakt.se

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JOHANNA ROOS
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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 torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 000 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 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. 

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.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

VECKA 02         NUMMER 01|02 LEDARE

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). Enbärsdricka. Säljes från lastbil.   
LÖRDAG 11/1: 

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 8/2.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se
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Måndag 13/1 kl 18.30

Folkets hus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

SKEPPLANDA BTK HÅLLER 

ÅRSMÖTE
29 JANUARI KL 19.30

PÅ FORSVALLEN
Motioner styrelsen tillhanda 

senast 17 januari

Mer än bara lokaltidning


