
Det har kanske inte 
framgått än så 
länge, men faktum 

är att Ale jubilerar 2014. 
Skepplanda, Starrkärr och 
Nödinge kommun bildade 
en ny ”storkommun” för 40 
år sedan. En som var med 
då och fortfarande hänger 
i är Arne Adiels, 97 år. I 
veckans tidning bidrar han 
med en läsvärd artikel om 
hur det gick till när Ale 
kommun bildades och inte 
minst fick sitt namn. Jag vet 
att många ofta ställer den 
frågan om varifrån namnet 
Ale kommer. Ingen kan 
berätta det bättre än Arne 
Adiels själv som var en av 
huvudpersonerna på den 
tiden det begav sig.

Hur Ale kommun har 
planerat 40-årsfirandet är i 
dagsläget inte klart, men det 
lär säkert inte undgå någon 
när detaljerna väl är på plats.

Vi ska självklart uppmärk-
samma kommunens jubi-
leum och framför allt åren 
som flytt. Vad har hänt? 
Blev det som planerat? Det 
finns många som har mycket 
att berätta. Arne Adiels egen 
skrift i veckans nummer 
lägger en bra grund för vårt 
fortsatta arbete.

2014 är inte bara ett ju-
bileumsår för Ale kommun, 
det är också ett supervalår 
med val till EU-parlamen-
tet, riksdagen, region- och 

kommunfullmäktige. Det 
märks redan att de politis-
ka eldsjälarna har fått upp 
ångan. Det kommer således 
att bli mycket politik i lo-
kaltidningen, det är bara att 
vänja sig. Faktum kvarstår 
dock att just lokalt är politik 
av tämligen stort intresse. 
I våra läsarundersökningar 
menar mer än hälften av 
våra läsare att politik och 
debatt är intressant. Jag tror 
det är ett lokalt fenomen, 
men har inte kollat fakta i 
målet. Det brukar vara så 
att det som står dig närmast, 
det vill säga att närdemokra-
tin, är viktigare för det stora 
flertalet.

Redan nu i februari har vi 
fått utöka till två insändarsi-
dor. Debatten är i gång och 
ironiskt nog är det skolan 
som står i centrum. Den 
frågan som Allianspartierna 
och de rödgröna kom över-
ens om att vara eniga om. 
Det är man också, däremot 
är aleborna mycket frågande 
till strategin och väljarna 
avgör ju faktiskt vilka frågor 
som ska debatteras. Det är 
en mycket speciell situation 
när svaren angående skolan 
då kommer gemensamt 
från företrädare på båda 
sidor om blockgränsen. Det 
bevisar att politiken i Ale 
– till stor del – har bestämt 
väg för skolan. Nu gäller 
det att sälja in konceptet 
till väljarna annars lär det 

garanterat skapa utrymme 
för stora missnöjesyttringar 
som de annars så tongivan-
de partierna kan bli stora 
förlorare av.

Att enighet banar väg för 
framgång finns det annars 
goda exempel på. Det lokala 
företagsklimatet är ett så-
dant. Svenskt Näringsliv har 
inte släppt sin nya jämförel-
se mellan landets kommuner 
ännu, men har viskat att Ale 
återigen tillhör de främsta 
klättrarna. Att verka för en 
bättre dialog med närings-
livet har båda kommunalrå-
den talat sig varm för, men 
självklart är det en stjärna 
i boken för Alliansen som 
kan konstatera att ett av 
de uttalade målen infriats. 
Dessutom har det ju byggts 
fyra konstgräsplaner...  

Ale firar 40 år

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 06         NUMMER 05|02 LEDARE

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

e

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

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

BARNTRIKÅ 120:-/m

MÖBELTYG / GALON  

60-115:-/m

KAPPMETERVARA  

29-85:-/m

THERMOLEGGINGS 49:-

STORT UTBUD KLÄDTYGER
College, Velour, trikå, spets m.fl

Storsäljaren 

PALAMUSE FÖRENING I ALE
kallar till 

ÖPPET FÖRENINGSMÖTE
Onsdag 12 febr 2014 kl 19.00

Alebackens cafeteria
Ärende: Förslag om föreningens 

upphörande.
Styrelsen

ALE SCHACKKLUBB
NU HAR VÅRSÄSONGEN STARTAT!

Onsdagar kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

Årsmöte 
Kristdemokraterna i Ale

Onsdag 12 februari kl 18.30
i Bohushallen, Bohus

 Talare Regionrådet Monica Selin

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar

 Fika serveras

            Välkomna!

i Ale

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

Ahlafors Fabriker. Pris från 600:-/månad

Tel 0303-74 06 00, 0704-20 07 93

Anhörigföreningen
– Omtanken i Ale 

Kallar till 

ÅRSMÖTE 
tisdag 18/2 kl 18:30
Allaktivitetshuset i Älvängen

Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan

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

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 8/2: 

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 8/3.

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

ÅRSMÖTE
Onsdag 26 februari

kl 19.00 i Bohushallen, 
Bohus

Välkomna!
Bohus IF styrelse

BOHUS IF KALLAR TILL

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Boka nu!

Mer än bara lokaltidning


