
Svensk politik är ganska 
konservativ i sin form 
och sitt system. Det 

mest revolutionerande 
som händer någon gång då 
och då är när ett nytt parti 
bildas. Av naturliga skäl är 
det mer vanligt på lokal 
nivå än på riks. När det 
händer skakas den politiska 
strukturen i grunden om. Så 
även denna gång. I Ale har 
det inte hänt sedan 1998, 
då Jan A Pressfeldt med 
fl era hoppade av Moderata 
samlingspartiet och bildade 
Aledemokraterna. Denna 
gång är det socialdemokra-
ten Tyrone Hansson som 
har tagit initiativet tillsam-
mans med den tidigare par-
tikamraten Rolf Engström. 
Det nya lokala partiet heter 
Framtid i Ale och har en 
värdegrund baserad i orden 
samverkan, utveckling och 
ansvar. Det skulle förvisso 
nog de fl esta partier skriva 
under på, men det framto-
nas också en viss kritik mot 
den samverkan som idag 
sker över blockgränsen. 
På partiets hemsida anges 
nämligen att de etablerade 
partierna gjort ett ”förvirrat 
försök” att komma överens i 
den så angelägna skolfrågan, 
men vad överenskommelsen 
innebär har ingen förstått. 
Kritiken riktas med andra 
ord mot samtliga partier 
förutom Aledemokraterna 
och Sverigedemokraterna 

som inte har ”underteck-
nat” överenskommelsen om 
skolan och enligt partiets 
hemsida verkar heller inga 
dörrar vara stängda. ”Vi vill 
samverka med de som delar 
vår frustration över att Ale 
står och stampar. Det handlar 
i så fall om att lägga partifär-
gen på hyllan och samverka 
tillsammans”.

Vad som föranlett 
partibildningen har inte 
framkommit än. Media är 
inbjudna till en pressträff 
i nästa vecka, där kommer 
tankar och idéer samt de 
personer som tänker fronta 
det nya partiet att presen-
teras. Spekulationerna om 
orsak och verkan kommer 
att pågå länge, men först på 
valnatten vet vi om initia-
tivet var rätt eller fel. Om 
Framtid i Ale vinner mandat 
i kommunfullmäktige fi nns 
det ett antal huvudfrågor. 
Vilket block tappar och på 
vilken sida kommer det ny-
bildade partiet att ställa sig? 
Kan Socialdemokraterna 
överhuvudtaget tänka sig att 
samarbeta med avhoppare 
eller kommer det att uppstå 
en bitter och prestigefull 
maktkamp? Hur reagerar 
väljarna på ett nytt parti? Är 
de beredda att rösta fram 
ytterligare ett lokalt parti 
utan förankring i Sveriges 
riksdag? Är det framtiden?

Jag är politiskt intresse-
rad och önskar att jag hade 
svaren, men det här draget 
i Ales lokalpolitik var högst 
oväntat. Jag har länge haft 
känslan att den stundtals 
sura kritiken från föräldrar 
angående skolan skulle 
föranleda bildandet av ett 
lokalt skolparti. Det hade 
nog aleborna haft lättare att 
ta till sig – ett parti med ett 
enda fokus. Det hade kunnat 
vinna många missnöjesröster 
från väljare som bara vill 
markera vilken fråga som 
ska prioriteras.

Jag tror veckans nummer 
med avslöjandet om det 
nybildade partiet blir start-
skottet för en mycket aktiv 
och livlig valrörelse. Hur 
den slutar vet vi först den 
14 september. Häng med i 
svängarna, nu åker vi!

Oväntat drag

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!
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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 
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Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.
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MEDARBETARE

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

Vi bjuder på en helhetslösning 
på byte av ert tak! 
ontakta oss på Västra  

NYTT TAK

Måndag 17/3 19.00
Glasbruksmuseet i Surte

ÅRSMÖTE
Glasbruksmuseet vänner

Årsmöte  
Vision i Ale

Torsdag 27/3 kl. 17:00
Konferensrum 209 Ale Gymnasium

Anmälan till vision@ale.se
Senast 20/3

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 13 mars 
kl. 18.30 

Församlingshemmet 
Gamla Kilandavägen, Nödinge

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Dokument” 

www.nodingevagforening.se
Anmäl din mailadress på hemsidan för nyhetsbrev!

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

NU VÄNDER 
VI BLAD!

Din lokala
mack!

MÅNDAG 17 MARS
ALEVÄGEN I NOL

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


