
Då rundar vi av vårsä-
songen. Redaktionen 
tar semester, men 

vi har förberett ett nummer 
som dimper ner vecka 29, 
runt den 20 juli. Det har 
varit en intensiv avslutning, 
där valrörelsen sakta men 
säkert tagit fart. Personligen 
tycker jag den är förvånans-
värt lugn. Debatten partierna 
emellan har inte hettat till så 
som jag trodde. Utspelen är 
få och det verkar gå mot ett 
val där förtroendet blir den 
avgörande faktorn. Sakfrå-
gorna är man tämligen över-
ens om. Så frågan blir istället 
vem eller vilka du vill ska 
representera Ale kommun.

En liten indikator fi ck vi 
i maj när valet till Europa-
parlamentet avgjordes. Mil-
jöpartiet och Sverigedemo-
kraterna gick starkt framåt 
i Ale. Samma utveckling i 
valet till kommunfullmäktige 
och vi får räkna med en helt 
ny politisk karta, där det 
krävs helt nya konstellationer 
för att bilda majoritet och 
styra Ale.

Kommer nybildade 
utbrytarpartiet från Social-
demokraterna, Framtid i Ale, 
skapa reda eller oreda? Kom-
mer Sverigedemokraterna 
ta ytterligare mandat och då 
från vem? Kan det rödgröna 
samarbetet få egen majoritet 
eller försvarar Alliansen med 
stöd av Aledemokraterna sin 
position? Vem vinner och 

vem förlorar på att den störs-
ta frågan, skolan, inte blir en 
valfråga i Ale?

Störst dramatik denna 
vår fi ck emellertid skotten 
i Alafors. Inte nog med de 
känslomässiga reaktionerna, 
rädsla och en känsla av van-
makt, har aleborna tvingats 
leva i ovisshet efter dramat. 
Polisen har lagt locket på 
och vägrar sonika att kom-
mentera händelsen. De har 
bara bekräftat att en 41-åring 
har skjutits till döds och 
att en förundersökning, en 
internutredning, är inledd. 
Så länge den pågår råder 
förundersökningssekretess. 
Inte ens de närmast anhöri-
ga har fått information om 
vad som egentligen hände 
natten till tisdag 3 juni. Det 
får fl er än mig att fundera. 
Om allt gått rätt till hade 
inte polisen då låtit oss veta 
varför de tvingades skjuta 
ihjäl offret? Om skälen hade 
varit glasklara och motiven 
starka, hade vi inte då fått 
en tydlig redogörelse om ett 
suveränt polisarbete? Jo, det 
tror jag, men denna natt gick 
något snett och hur detta ska 
förklaras för allmänheten 
torde vara det som utred-
ningen nu hanterar. Det 
duger inte. Någons son, 
bror och pappa har skjutits 
till döds. Det minsta man 
kan begära är väl att de som 
gjorde det berättar varför. 
Om det var motiverat eller 

ej får bedömas enligt svensk 
lagstiftning. Att tiga och 
undanhålla information 
river bara djupare sår och 
försämrar förtroendet för 
polismyndigheten.
Korten på bordet innan 
ryktesspridningen skapar en 
sanning som är så långt ifrån 
verkligheten att vi får fl er 
allvarliga bekymmer att ta i!

Jag träffade i fredags 
Sven Pettersson, Mr 
Nödinge, och kommunalråd 
i Ale 1998-1997. Det blev 
som väntat ett långt samtal 
och jag bär med mig hans 
stolthet över att ha varit 
det enda kommunalrådet i 
Göteborgsregionen som GP 
inte hittade något på när de 
letade fusk och felaktigheter 
i ersättningar. Dessutom tar 
jag med mig svaret på frågan 
om han har haft några po-
litiska fi ender; ”Nä, jag tror 
jag är vän med alla, men sen 
tycker vi inte alltid lika”.

Korten på bordet

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. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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VECKA 27         NUMMER 26|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

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

DAM 
Lödöse/Nygård IK-

Sollebrunns AIK 
Onsdag 2/7 

kl 19.00 
på Alevi

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Vi kommer varje vecka med färska bär med 

preliminär början vecka 29. För närmare 
information se vår hemsida eller ring 

VARJE LÖRDAG 19/7 – 20/9: 
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.

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

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:

Vi är tillbaka på redaktionen 
onsdag 30 juli, första 
tidningen kommer 
den 6 augusti

Jourtelefon: 0704-92 35 07 

Trevlig sommar!

Missa inte 
vårt sommar-
nummer v29

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddnings-
båtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge 
en gåva eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till 
sjöss – vi får nämligen inga bidrag från staten. Som tack 
för ditt stöd hjälper vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller 
motorstopp – även när sjön ligger spegelblank.  
Läs mer på sjöräddning.se eller  
ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00


