
Valrörelsen är som 
ni märker i veck-
ans tidning i full 

gång. Jobbigt frågar en del. 
Underhållande svarar jag. 
Än så länge förs debatten 
på en hyfsat saklig nivå, 
även om jag också kan reta 
mig på alla upprepningar av 
gammal skåpmat. Var fi nns 
de nya kreativa idéerna? 
Politik och svensk valrörelse 
är kanske något av det mest 
konservativa vi har. Det är 
dags att förnya och inse att 
vi inte behöver gruppera oss 
eller gömma oss bakom en 
partibok eller en symbol. 
Det kan ju omöjligt vara 
som så att allt det andra 
laget säger är helt fel? Det 
kanske till och med fi nns en 
hel del som är bra och vad 
skulle hända om vi koka-
de ihop de bästa idéerna 
från respektive planhalva 
– troligtvis skulle vi få en 
mycket intressant politik! 
Det fi nns en enorm styrka 
i enighet och samsyn. Jag 
gladdes enormt åt att möta 
två strålande glada kommu-
nalråd idag (läs måndag). De 
var närmast lyriska över att 
den efterlängtade sling-
bussen i Älvängen som ska 
köra pendlare från Maden 
och Olof Persgården till 

resecentrum äntligen börjat 
rulla. Än så länge är Västtra-
fi k sparsamt delaktiga, men 
med den totala enighet som 
Ale kommun visar i denna 
fråga lär det inte dröja 
länge förrän slingbussarna 
ingår i Västtrafi ks ordinarie 
tidtabell.

Det fi nns ett annat 
gott exempel som är på 
samma spår. Västtrafi k 
ansåg plötsligt, precis innan 
dubbelspåret var klart, att 
det kanske inte fanns plats 
för Alependeln på Göte-
borgs central. Kvartstrafi k 
var defi nitivt inte att tänka 
på. Kommunalråden tog 
varandra i hand och kavlade 
upp ärmarna. Idag har vi 
snudd på regionens bästa 
kollektivtrafi k och från två 
av orterna, Bohus och 
Älvängen går det sex tåg i 
timmen under rusnings-
tid. Det är med detta som 
bakgrund som jag tycker det 
är häftigt att alltid försöka 
komma överens. Det fi nns 
en helt annan styrka och 
trovärdighet då. Jag hoppas 
Ale försöker jobba ännu mer 
på det spåret i framtiden. 
Två kommunalråd är 
starkare än ett om de 
drar åt samma håll.

En slingbuss från de 
områden som inte har 
pendelstationen inom 
räckhåll tycker jag är 
ett strålande initiativ. 
Det är så vi kan få ännu 

fl er att ställa bilen och istäl-
let utnyttja kollektivtrafi ken, 
vilket är både miljövänligt 
och bekvämt. Jag är överty-
gad om att utvärderingen i 
Älvängen kommer ligga till 
grund för fl er slingbussar 
framledes. Inte minst när 
Nödinge södra ska bebyg-
gas, liksom Green Village i 
Surte. Härifrån är avstånden 
till pendeln för stora för att 
kollektivtrafi ken ska kännas 
attraktiv. 

Ett annat skäl är ju bris-
ten på pendelparkeringar. 
Det talas om parkeringshus, 
men går det att undvi-
ka dessa mindre snygga 
betongfundament ska vi 
självklart göra det. Ett sätt 
är ju att satsa på slingbussar 
så att fl er slipper ta bilen till 
pendeln. Ska vi resa kollek-
tivt så ska vi! 

Två är starkare än ett

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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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

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

GALON/MÖBELTYG 99:-/m

GARDINSTÄNGER  
90-160cm inkl fästen    99:-/st

BARNTRIKÅ 120:-/m 

DIGITALTRYCK 150:-/m 

BADRUMSMATTA 
I METERVARA 

59:-/m

STORT URVAL

DAMMEKÄRR
MARKNAD

VÄLKOMNA! OK ALEHOF

 Lördagen den 23 aug. 
kl 11-14

LOPPIS 
Bidrag tas emot på Dammekärr 
torsdag 21/8 kl 17-20, eller ring 

0730-35 33 94 eller 0303-33 86 13 

Skyltat från Ale torg (5 km)

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

Vi välkomnar Jimmie och Gina på X animo!

Mer info hittar du på:
www.xanimo.se 

www.stsc.se 
www.alternativmedicin.eu

Gratis konsultation
(ca 20 min)
Jimmie 0707-60 09 73 
Kiropraktor & Personlig Tränare 

Liise 0725- 32 42 43 
Auyrveda, Coaching, & Sorgbearbetning

Mån Tis Ons Tor

17.30 X-legs 14.00 Senior Yoga 17.30 X-function 17.00 Pilates

18.05 X-core 16.50 Yin Yoga 18.45 X-circle 18.15 Yoga 1

18.50 X-posture 18.15 Yoga 2 19.30 Yoga2

19.05 X-roller 19.30 Yoga 1 

19.00  
Skogstokigträning 

(Obs! samling 
bakom simhallen  

i Skepplanda)
Gina 0725 - 00 78 00, 
gina@xanimo.se

Ewa Marie 0739-30 17 56, 
info@altearnativmedicin.eu

Vill du vara säker på en prova på plats så 
bokar du dig, annars tittar du bara in!

– en trappa upp

BARNDANS

750:-

www.dansstudion.org

 Vi har också bland annat 
streetdance, jazz, balett och 

aerobic gymnastics

Terminsstart 
vecka 36kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Torsdag 4/9 kl 19.00

Skepplanda 
Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

Välkomna, 
Styrelsen

Ett sätt är ju att 
satsa på sling-
bussar så att 
fl er slipper ta 

bilen till pendeln. Ska vi 
resa kollektivt så ska vi! 


