
Jag ska inte skrämma 
någon och skriva att ”så 
var ännu en sommar 

över”, men faktum är att 
vardagen trots allt närmar 
sig. De fl esta av oss har nu 
hittat tillbaka till arbetslun-
ken och de dagliga ruti-
nerna. Som vanligt har det 
varit skönt med ett avbrott, 
men all skön värme till trots 
har jag inte kunnat undgå 
att känna en viss oro över 
utvecklingen i världen. I 
öster strider Ukraina med 
sina landsmän, vilket till 
och med medfört att 300 
oskyldiga på 10 000 meters 
höjd fi ck sätta livet till. På 
Västbanken har det eviga 
kriget mellan Israel och 
Palestinerna eskalerat. I 
Afrika härjar det fruktade 
ebolaviruset utan kontroll.
Det har känts konstigt att 
bara titta på och sitta passivt 
i solstolen.

Nu tror jag inte det är 
så mycket du och jag hade 
kunnat bidra med för att 
förändra krisen i Ukraina, 
Gaza eller Afrika, men inte 
ens när vi kan påverka gör vi 
det. Det fi nns nämligen fl er 
hot. Den globala uppvärm-
ningen är ett av dem. Alla 
vet att vårt miljöarbete inte 
är tillräckligt. Den negativa 
miljöpåverkan av vårt kon-
sumtionssamhälle har inte 
stannat av. Vi vet att fl yget 
är en stor miljöbov, ändå 
fl yger vi mer än någonsin. 

Vi vet att kärleken till köttet 
skadar miljön, ändå äter vi 
mer kött för varje år och 
låter biffen vara mer eller 
mindre helig i vårt kök. Vi 
uppmanas att göra ekologis-
ka val, men prisskillnaden 
gör att fl ertalet fortfarande 
väljer det billigare alter-
nativet. Vi bidrar inte ens 
med det vi kan bidra med 
och handlar inte efter sunt 
förnuft. Det är bara att er-
känna. Jag är själv inklude-
rad och jag tror vi är väldigt 
få som inte kan känna skuld. 
Vi åker gärna charter, grillar 
gärna biffen och letar inte 
ihjäl oss efter det ekologiska 
alternativet.

Det är tunga frågor, men 
vi måste väldigt snart börja 
ta dessa på fullt allvar. 

Desto roligare att skriva 
om sommarens glädjebe-
sked från Svensk Handel.
Handeln i Ale som länge 
präglats av ett stort utfl öde 
har återhämtat sig kraftigt 
sedan de tuffa åren under 
väg- och järnvägsutbygg-
naden. I siffror från bland 
andra Handelns utred-
ningsinstitut kan vi nu 
tydligt se ett trendbrott 
från det att byggdammet 
har lagt sig. Under 2013 
som var det första hela 
året utan vägavspärrning-
ar växte handeln i Ale 
med hela 20%. Av alebor-
nas köpglada hundralapp 
stannar nu 60 kronor i 

butikerna på hemmaplan. Så 
trogna har aleborna aldrig 
tidigare varit. Köptroheten 
är en viktig förutsättning för 
en tillväxtkommun. Ökad 
handel betyder också fl er 
arbetstillfällen. 

Utmaningen att minska 
utfl ödet kvarstår emellertid. 
Glöm inte att 40 kronor av 
varje hundralapp fortfarande 
hamnar utanför kommun-
gränsen. Dessutom bör ju 
målet vara att bli som några 
av våra kranskommuner, 
Kungälv och Alingsås, som 
har ett infl öde av handel. 
Klädkällarens etablering i 
Stora Viken har defi nitivt 
visat att det går att locka 
kunder från andra kommu-
ner att handla i Ale.  

Glädjebesked!

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!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

VECKA 32         NUMMER 28|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

HEMBYGDSDAG
PÅ GRÖNKÖP
Skepplanda Hembygdsgård 

Lördag 9 augusti 
kl 12-15

Brödbakning ~ Kaffeservering 
Slöjdare ~ Hantverkare

 Lotterier ~ Loppis

Välkomna!

HÄLSOMÄSSA 9-10 AUG

Prova-på behandlingar
Prova Yoga, Qi Gong m.m.

Försäljning och Föreläsningar
Ekologiskt mässcafé med mat

Läs mer på www.andhämtning.se

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd kl 10-22. Sönd kl 10-16.

Korsordsvinnare

Norine Svensson Älvängen
Barbro Johansson Prässebo
Sara Aronsson Surte
Kari Sokka Surte
Ann-Marie De Zwart Alafors
Pamela Schött Hjärtum
Ann-Marie Revelj Västerlanda
Bertil Aronsson Lödöse
Inger Olausson Nödinge
Siv Ögren Älvängen

Tommy Hagman Surte
Sune Ahrnberg Nödinge
Gerd Hagman Nödinge
Ulla-Stina Eriksson Nödinge
Roger Åkesson Bohus
Gunilla Olofsson Göta
Barbro Backlund Lilla Edet
Gunnel Nilsson Nödinge
Lena Nilsson Bohus 
Albin Nilsson Alafors

Följande personer har skickat in rätt lösning och vunnit 
vunnit varsin trisslott som kommer med posten.

Grillkrysset Solkrysset

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*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär, litervis 

eller hela lådor. Endast svenska bär. Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- tranbärs- och 

salmbärssylt. Allt i mån av tillgång. 
För priser – se hemsidan. Säljes från lastbil 

VARJE LÖRDAG 8/8 – 20/9: 
Kungälv vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, 

 Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . (ingen förbeställning).

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


