
Ale kommun fi rar 40 
år. Hur det ska ske 
har ännu inte offent-

liggjorts, men nu tänker inte 
vi vänta längre i alla fall. 
Som ett led i jubileet träffar 
lokaltidningen alla tidigare 
kommunalråd. Först ut är 
socialdemokraten Arne 
Adiels. Jag hade äran att 
själv få besöka Ales första 
kommunalråd. Det var ett 
av mina bästa möten. Jösses 
så intressant det är att prata 
med någon som nästan levt 
ett helt sekel. Tänk vad han 
har fått uppleva. Världskrig, 
fattigdom, demokratins 
utbredning, ett gränslöst 
Europa, teveapparaten från 
jätteburk till lövtunn platta, 
kreditkort, datorn, mobil-
telefonen, charterfl yget, 
snabbtåget och grammo-
fonskivan som blev CD som 
blev trådlös musik genom 
mobilen med tillgång till 
alla världens artister... Arne 
Adiels ler när vi pratar om 
det mesta. Det enda han 
reagerar instinktivt på är 
internet, där vill han inte bli 
omnämnd. ”Det är fruktans-
värt att höra hur folk blottar 
sig och låter sig utnyttjas utan 
kontroll på nätet”. Det är 
svårt att säga emot honom.

Ale kommun har nu de-
fi nitivt vänt trenden på det 
dåliga näringslivsklimatet. 
I Svenskt Näringslivs årliga 
ranking har Ale klättrat 

102 placeringar. Tittar man 
ännu längre tillbaka kan 
man se att Ale förfl yttat 
sig 180 positioner i rätt 
riktning. Vad är det då som 
har hänt?

Egentligen är det ingen 
mirakelmedicin som har 
använts, utan sunt förnuft. 
Vad ska man göra när stäm-
ningen på arbetsplatsen, i 
fotbollslaget eller i familjen 
börjar bli ohållbar? Prata 
så klart. Dialog har löst 
många konfl ikter och så har 
nu skett även i Ale. Kom-
munledningen, både från 
politiskt och tjänstemanna 
håll, har inte bara lyssnat 
utan också tagit åt sig av kri-
tiken och gjort förändring-
ar. Företagarna har blivit 
sedda och bekräftade. Det 
räckte väldigt långt den här 
gången. 180 placeringar är 
ett bra kvitto på att dialogen 
gjort underverk.

Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael 
Berglund (M), kommente-
rar självfallet den glädjande 
rapporten på annan plats 
i denna tidning. Han sa 
däremot också något 
annat som jag tog fasta 
på. Konceptet att ta 
in företagarna, lyssna 
av, engagera dem och 
därefter lägga fram 
en gemensam strategi 
används nu också för att 
lösa skolans problemsitu-

ation i Ale. Där har en bred 
politisk samverkansgrupp 
bestämt att låta utvalda lä-
rare och  rektorer formulera 
mirakelmedicinen. I dialog 
med dem som gör jobbet i 
klassrummet försöker man 
hitta lösningen på varför re-
sultaten uteblir i Ales skolor. 
Tänk om det kunde fung-
era. Tänk om vi plötsligt 
kan få skriva om en kraftigt 
förbättrad skola. Det vore 
nåt. Samtidigt skulle nog 
tanken slå mig om varför 
det behövde gå så långt 
innan någon förstod att vi 
måste prata med varandra 
när det uppstår problem.

Nu startar vi upp vår 
utfrågning av partiernas 
lokala listettor. Först ut 
är Sverigedemokraternas 
Robert Jansson.

Dialog vänner

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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jonas@alekuriren.se
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0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
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info@alekuriren.se

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.
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Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se 0704-92 35 07

AUTO SWEDEN
I GÖTEBORG

Är du trött på din gamla bil?
Vi köper allt från årsmodell -90 till 2008.

Även obesiktigade bilar.
Kontant betalning.

Kontakta oss på 0760-499 276
autosweden22@gmail.com

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.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 

 

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

ENDAST:

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

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

NYTT TAK

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m

MARKISVÄV  

95:- /m

Digitaltryck 150:-/m Linne 85:-/m

BARNTRIKÅ 

120:- /m

Arr: Ale kulturskola, AKIF, Starrkärr-
Kilanda hembygdsförening, RUM, SV

SPELMANS 
STÄMMA  

i Prästalund, Starrkärr!

Söndag 25 maj  
kl 12:00 - ca 16

Scenframträdande på öppen scen och 
buskspel, hembygdsföreningen öppnar 
husen och guidar, fikaförsäljning, korv 

med bröd och lotteri. Fri entré!

Välkommen!
ÖPPETTIDER 

Mån–fred 08–19
Lörd 10–16

Handelsplats
 Älvängen

SALLADER

Pastarätter
GRATÄNGER
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POLITIKEN MÅSTE BLI VARMARE.
INTE KLIMATET. 

DAGS FÖR EN VARMARE POLITIK.


