
Det har nu gått två 
veckor sedan polis-
skotten i Alafors tog 

livet av en 41-åring. Med 
den tidsaspekten känns det 
olustigt att bilden fortfaran-
de inte har klarnat. Snarare 
tvärtom. Tidningen har 
kommit över ny informa-
tion som polisen ännu inte 
önskat bemöta, men som jag 
upplever är besvärande för 
dem. I grunden är vi inte 
på jakt efter polisen, men 
både som chefredaktör för 
lokaltidningen på orten där 
dödsskjutningen ägde rum 
och som alebo är jag intres-
serad av att få veta detaljerna 
kring dramat. Varför ansåg 
sig polisen tvingad att skjuta 
fl era skott mot en 41-årig 
alaforsbo tillika pappa till en 
11-årig son. Är det verkligen 
för mycket begärt att polisen 
ger sin bild av händelseför-
loppet? På vilket sätt kan 
det störa utredningen att 
de berättar vad som hände? 
Vad och vem är det polisen 
skyddar? Vad vill de inte 
berätta? Hur många skott 
sköt de? Var han kanske rent 
av obeväpnad och kanske 
inte heller narkotikapåverkad 
som har framhållits? Har 
polisen begått ett misstag? 
Frågorna har etsat sig fast 
i huvudet på mig, men det 
ekar än så långe tomt av svar. 
Helt klart är det däremot att 
vi inte tänker släppa frågan. 
Tvärtom.

Veckans största nyhet var 
annars pressträffen med 

markägaren, Kent Nilsson, 
till Svenstorps handelsområ-
de. Här presenterades ännu 
ett initiativ till en handels-
plats, några hundra meter 
bortanför den som invigdes 
i november förra året. Även 
här planeras det för en större 
livsmedelsetablering samt 
åtta till tio nya butiker. Finns 
det då underlag för alla dessa 
butiker att överleva när vi-
sion och illustration förverk-
ligas till handelsplats? Jag 
vet inte vem som ska göra 
den bedömningen, men om 
marknaden nu anser att det 
fi nns tillräckligt stort intresse 
för att starta byggnationen så 
utgår jag från att det baseras 
på någon form av fakta. 
Eftersom det är en investe-
ring långt över 120 miljoner 
kronor är jag lika övertygad 
om att den inte kommer att 
äga rum om inte handels-
platsen är fulltecknad. Så låt 
oss applådera alla positiva 
initiativ till att vilja utveckla 
Ale. Huruvida Handelsplats 
Älvhem blir verklighet eller 
ej avgörs först när etablerar-
na har undertecknat hyresav-
talen. Några sådana har inte 
presenterats än.

Den största huvudbryn 
skapas av det faktum att 
initiativtagarens ankare 
på handelsplats Älvhem 
återigen ska utgöras av en 
livsmedelsbutik. Det betyder 
nummer fyra i Älvängen, om 
inte någon av de befi ntliga 
funderar på att omlokaliser? 
Både Coop och Netto sitter i 
nya lokaler, så det skulle vara 

ICA i Älvängen då… Om 
det skulle vara sant skulle 
etableringen av Älvhem vara 
detsamma som dödsstöten 
för den övriga handeln i det 
som utgjort Älvängens köp-
centrum många generationer 
tillbaka. Det fi nns en del att 
fundera över – rätt eller fel? 
Tja, jag tycker nog bara att 
man kan konstatera att det är 
en utveckling som kommer 
att påverka och omforma 
Älvängens handel radikalt.

Midsommar lurar runt 
hörnet. En svensk folkkär 
tradition som egentligen har 
ett kristet förfl utet, men som 
vi numera bara förknippar 
med sill, potatis och jord-
gubbar. Kvar sedan dåtiden 
är däremot festen. Det har 
i alla tider varit ett tillfälle 
för dans och musik. I Ale 
arrangeras stora midsom-
marevent på Vimmervi IP 
och i Prästalund i Starrkärr. 
Har ni inget för er så ta en 
sväng förbi. Där luktar det 
midsommar lång väg.

Mycket att fundera på

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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Välkommen!

Ge bort ett 

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

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
0704-92 35 07
perra@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

VDANSVARIG UTGIVARE

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, 16 148 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 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

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Pizzakalas 
hela juni!
Margherita, Vesuvio,  
Capricciosa, Hawaii  
och Calzone /st39:-
031-98 04 09 • Göteborgsvägen 132, Bohus

PIZZERIA

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:

Tinnsjöns 
fiskevårdsområde

 håller ordinarie årstämma 
fredag 27 juni kl 18.00

hos Svante Morgan i Kilanda

Välkomna!             Styrelsen

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

PÅ VALFRI
BEHANDLINGGÄLLER T O M 30/6

50%
RABATTMånadens 

erbjudande

Medicinsk fotvård i Nol
Unna dig egentid! Boka idag!

100kr rabatt
första besöket

ord. pris 450kr

Lena 0730-80 23 87

Regionfullmäktige 
Justerad paragraf

Beslutet om § 102, Vårdval rehabilitering  
inom primärvården justerades omedelbart  
på regionfullmäktiges sammanträde den  
9–10 juni 2014.

Justeringen har gjorts offentlig den 10 juni genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla  
i Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

GYMNASTIK-
FÖRENING

SÖKER BARN –OCH  
UNGDOMSLEDARE!
FÖR BARN FRÅN 7–12 ÅR

Åldersgräns är 16 år för att  
gå baskurs som föreningen  
bekostar. Ersättning utgår. 

ONSDAGAR 18.00–19.00

I ÄLVÄNGENSKOLAN

IRENE.ULFSTROM@ALE.SE

Mer än bara
lokaltidning


