
Ska Göteborgsregio-
nen, Västsverige och 
inte minst Göteborg 

fortsätta utvecklas är en rejäl 
satsning på infrastrukturen 
i och runt staden ett måste. 
Västsvenska paketet som 
staten medfi nansierar till 17 
miljarder är av helt avgöran-
de betydelse. Finansieringen 
av detta gigantiska projekt 
riskerar att skjutas i sank när 
göteborgarna ska folkom-
rösta om trängselskatten 
i höst. Ett nej innebär 
att varje enskild del i det 
västsvenska paketet istället 
kommer att prövas separat 
och då ställas mot alla övriga 
önskemål om infrastruktur-
projekt i landets tillväxtregi-
oner. Det blir då ingen hel-
het och heller inga garantier 
om när infrastrukturen i 
Göteborg kan vara klar. 
Framtidsutsikterna för att 
etablera i landets näst största 
stad blir diffusa. Tillväxten 
av nya företag kommer att 
utebli och expansionen av 
de befi ntliga lär hämmas 
betänkligt. Det ligger lite 
i potten när den populis-
tiska folkomröstningen ska 
äga rum. Detta bekräftade 
fi nansminister Anders Borg 
när han gästade ett semina-
rium i Göteborg.

Som medlem i Väst-
svenska Handelskammaren 
hade jag möjlighet att lyssna 
till den numera välpolerade 
moderaten utan hästsvans 

och utan politiskt tyckande 
kan jag bara hålla med om 
att vi måste se satsningarna 
på infrastrukturen i Göte-
borg med lite större ögon. 
Det gäller även vi som bor 
och verkar i Ale. Om Gö-
teborg och näringslivet där 
tappar fart kommer det att 
spilla över på oss. Det blir 
en negativ spiral. På samma 
sätt som det kommer att 
skvätta positiva effekter om 
tillväxten och expansionen 
av staden fortsätter och allra 
helst ökar i tempo. Därför 
är folkomröstningen viktig 
att diskutera även för oss. 
Den tillfälliga trängselskat-
ten under utbyggnaden är 
en investering i vår gemen-
samma framtid.

För övrigt passade Borg 
på att försvara regeringens 
nya strategi att minska bi-
dragen och delvis avbryta 
”skattesänkarpolitiken”. Det 
som var anmärkningsvärt 
var att han motiverade det 
genom att hänvisa till den 
80-talets fi nansminister, so-
cialdemokraten Kjell-Olof 
Feldt. ”Han har lärt oss att 
spara i goda tider för att 
kunna stimulera när det 
åter blir tufft och låg-
konjunkturen hotar runt 
hörnet” sa Borg.

Veckans snackis 
blev självklart Socialde-
mokraternas utbrytare 
Tyrone Hansson och 
Rolf Engström som 

bildat eget parti, Framtid i 
Ale. Nu berättar de varför 
och vilka målen är. Den 
politiska pajkastningen har 
tröttat ut dem, nu vill de 
skapa samsyn och en bred 
politisk samverkan. Det är 
en ambitiös målsättning, 
men faktum är att det redan 
talas mer samverkan i Ale 
än på länge. Fast det är en 
självklar effekt av att alla är i 
behov av varandra. En stark 
majoritet för Socialdemo-
kraterna eller Moderaterna 
främjar knappast dialogen 
partierna emellan. Frågan 
är också hur villiga S är att 
samverka med Framtid i Ale 
efter den kritik som riktas 
mot ledarskapet i det röda 
arbetarpartiet?

Viktigt att rösta ja

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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PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
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Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Både färdigsytt, metervara och inredning

GARDINSTÄNGER  

99:- FLEECE 65:- /m

BARNTRIKÅ 120:-/m

Vårens nyheter har kikat in!

NU VÄNDER 
VI BLAD!

Din lokala
mack!

MÅNDAG 17 MARS
ALEVÄGEN I NOL

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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.

ROMSOK 400 kr inkl. moms/hjul*

 BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

 BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

     Med handbroms  800 kr inkl. moms per axel* 

DÄCKSKIFTE ENDAST 150 KR

BASSERVICE ENDAST 990 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja och oljefilter från Mann ingår.

KAMPANJ!

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

NYTT TAK

ARBETSDAG 
LÖRDAG 5 APRIL 

KL 9.00

JUST NU 
SAMLAR VI IN 

RIS TILL 
PÅSKBRASAN 

PÅ FORSVALLEN!

Årets händelse för företagare i Ale:

TO R S DAG  
24 APRILGalakväll

Fantastisk mat, spännande prisut- 

delningar och grym underhållning.

Spara datumet – mer info kommer på 
www.ale.se


