
Att stänga sjötrafiken 
mellan Göteborg och 
Vänern låter som en 

utopi och minst sagt otänk-
bart. Ändå är det faktiskt ett 
av alternativen som utreds 
just nu. Detta för att någon 
som anser sig ha kommit på 
att nuvande Götaälvbro som 
snart tjänat ut bäst ersätts 
med en lägre bro. Så kan 
det gå när kronor och ören 
ska utgöra den självklara 
grunden för våra beslut. 
Hur vore det att använda en 
annan del av huvudet när vi 
beslutar om vår gemensam-
ma framtid?

Sjöfarten mellan Göte-
borg och Vänern handlar på 
ytan om transporter, miljö 
och arbetstillfällen. Dyker 
du djupare i frågan åter-
finns betydligt mer. En av 
jordens största näringar är 
till exempel turismen. Där 
har Sverige mer att hämta, 
men skulle slussarna stänga 
2030 slår vi också igen 
dörrarna till båtturismen 
längs Göta älv, Trollhätte 
kanal, Vänerns orter, Göta 
kanal och Stockholm. Vad 
den omsätter idag kan jag 
inte ens föreställa mig, men 
hundratals miljoner talar vi 
säkert om. Att med denna 
vetskap diskutera huruvida 
en bro ska vara 13 eller 19 
meter hög, om slussarna i 
Trollhättan ska stängas eller 
byggas om känns mer eller 
mindre korkat. Med hopp 

om att korkade människor 
flyter bättre än andra finns 
det kanske ändå hopp om att 
det definitiva beslutsförsla-
get kommer att se annor-
lunda ut. 

Att inte bevara en farled 
mellan Göteborg, Vänerns 
samhällen och Stockholm 
känns helt omöjligt att 
ens argumentera för. Det 
går inte ihop, inte ens om 
du bara diskuterar kronor 
och ören. Förlusterna blir 
enorma och sårbarheten lika 
stor. Att förlägga all tung 
transport till en överbelastad 
järnväg kan knappast anses 
som ett genidrag.

Problematiken har 
aktualiserats på grund av 
debatten om vilken höjd en 
ny Götaälvbro i Göteborg 
ska få. Hur det nu ens kan 
diskuteras... Men det finns 
ytterligare bekymmer. Slus-
sarna i Trollhättan har gjort 
sitt 2030 enligt Trafikverkets 
beräkning. Här finns 
två alternativ, att stänga 
kanalen eller bygga nya 
slussar. Enligt mig är det 
också en ren provoka-
tion. Det finns nämligen 
bara ett alternativ – och 
att stänga dörrar har 
aldrig varit ett sådant. 
Utveckling bygger på att 
bygga nya broar som inte 
begränsar framkomlighet 
och att öppna dörrar till 
fortsatt entreprenörskap. 
Orterna längs Vänern lär 

säkert vara intresserade av 
att få delta i debatten, liksom 
det lokala näringslivet. 
Tryggt förvissad om att de-
mokratin fortfarande regerar 
är jag övertygad om en fram-
tid för Vänersjöfarten.

Ale kommun missade 
chansen att sprida vetska-
pen till potentiella invånare 
när Sveriges handbollselit 
möttes i Ale gymnasium 
på fredagskvällen. Det var 
ett gyllene tillfälle att hälsa 
göteborgarna välkomna 
till framtiden, men jag såg 
ingen kommunrepresentant 
där. Stora publika event ska 
naturligtvis tas till vara på. 
Nästan samtliga kommen-
terade att ”här har det hänt 
grejer”, ”jag höll på att köra 
vilse, jag har inte varit i Nö-
dinge på 15 år!”. Dessutom 
förvånades alla över hur nära 
Göteborg vi kommit – i tid 
förstås.

Korkade idéer

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
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PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Årsmöte
Onsdag 12 februari kl. 15.00

i Medborgarhuset, Ledet

Parentation

Sedvanliga mötesförhandlingar

Kaffe med semla

Bannuwakören underhåller

Lotterier

Varmt Välkomna!

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 1 feb kl 10.00 – 16.00

Kvarnkullen Kungälv 

Utställningar, föredrag, försäljning, 
demonstrationer, ”prova på aktiviteter”,

20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare. 3 Workshop. Fri Entré 

Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

Vi utför även:
- Renoveringsarbeten
- om-/tillbyggnationer
- Montering av kök

- Golvläggning,
- Altanbyggnationer
...m.m.

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

ÅRSMÖTE
ALE-JENNYLUNDS

 RIDKLUBB

Söndag 23 februari
Kl 1600 - Föreläsning Jonas Moquist
Kl 1800 - Årsmöte Hjärtligt välkomna!

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Årsmöte
Onsdag 12 februari kl. 15.00

i Medborgarhuset, Ledet

Parentation

Sedvanliga mötesförhandlingar

Kaffe med semla

Bannuwakören underhåller

Lotterier

Varmt Välkomna!

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

Tisdag 11/2 kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

Ansvarig utgivare Alekuriren

0704-92 35 07 perra@alekuriren.se
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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 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. 

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

Boka nu!

Mer än bara lokaltidning


