
Först, veckans tidning är 
rekordtjock. 56 sidor 
har vi bara gjort vid 

ett antal tillfällen tidigare. 
Denna gång beror det på 
att den lokala valrörelsen 
närmar sig kokpunkten. Vi är 
tacksamma för att få förtro-
endet att bära ut partiernas 
slagord och löften. Jag tror 
dessutom att det är bra för 
läsarna att ha ett forum där 
de hittar information från 
samtliga partier och kan 
följa den politiska debatten. 
Det leder förhoppningsvis 
till intressanta diskussioner 
hemma runt köksborden. För 
mig personligen är det den 
femte valrörelsen som jag 
fått följa från nära håll. Till 
skillnad från tidigare år känns 
den här än så länge ganska 
avslagen. Tystnad tycks vara 
en strategi. Det nya partiet 
tilltalas inte ens vid namn. 
Vad det är för taktik och vad 
den ska leda till ställer jag 
mig frågande till? I händelse 
av en framgång för Framtid i 
Ale kan det visa sig förödan-
de att ha byggt murar till 
partiet som manat till dialog 
och samverkan.

Ale har ett stort gemen-
samt bekymmer och det 
är de uteblivna resultaten i 
skolan – och just skolan är 
man politiskt överens om att 
inte debattera. Skolan är för 
viktig för att bråka om, men 
visst blir det konstigt i en 
valrörelse när det ämne som 

engagerar fl est knappt ens 
diskuteras. Överenskommel-
sen kring skolan lär innehålla 
mer än att den inte ska 
debatteras mellan Allianspar-
tierna och de rödgröna, men 
det är nog dags att låta fl er få 
veta. Det är trots allt en helt 
avgörande fråga och valet är 
nu bara tre veckor borta.

Veckans mest glädjan-
de besked kommer från 
Surte. Green Village, F O 
Peterson & Söners gröna 
bostadsbygge. Det är ett 
på många sätt helt unikt 
projekt. Hela processen från 
idé till färdig lägenhet följer 
Boverkets högsta krav på 
miljöcertifi ering. Det fi nns 
det fl er exploateringar som 
har lyckats med, men i Surte 
har byggherren gått ett steg 
längre. Även byggelen är 
grön och när de boende 
fl yttar in medföljer ett eget 
elcertifi kat, ”delägarskap” i 
ett vindkraftverk i Värmland 
som via Ale El levererar 
elen. Materialvalen är noga 
utvalda och all utrustning i 
lägenheterna är de energis-
nålaste. Fordon som används 
går på miljödiesel och per-
sonalen är miljöutbildad. 
Med tanke på alla dessa 
krav som projekt Green 
Village har bestämt sig 
för att leva upp till – och 
nu också gör – känns 
det fantastiskt kul att all 
fi nansiering äntligen är 
löst. 70% av lägenheterna 

är sålda och byggkreditivet 
är beviljat fullt ut. Det är ett 
närmast sagolikt bostadsom-
råde med utsikt över Göta 
älv som färdigställs och det 
känns verkligen att husen 
är placerade som gäster i en 
oas. Byggnationen med 118 
nya bostäder blir också ett 
bra tillskott till samhället 
Surte. Handel, service och 
skolor behöver nya invånare 
för att fortsätta utvecklas. 
Att Green Village har lyckats 
sälja merparten av lägenhe-
terna skickar också en positiv 
signal till andra projekt i Sur-
te, som med pendeltåget har 
Göteborg inom tio minuters 
räckhåll. Olle Skoglunds 
planer på student- och ung-
domslägenheter i centrala 
Surte ligger helt rätt i tiden. 
Nu gäller bara att gå från ord 
till handling.

Trevliga rekord

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Kristdemokraterna 
vill utöka  
föreningsstödet!
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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.
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Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

PRO ALE NORRA

Kvartalsmöte
I Medborgarhuset, Ledet
Onsdag 3 sept kl. 15.00

PROgram
Harri Leinonen från distriktet informerar 

om försäkringar och svarar på frågor

Sedvanliga mötesförhandlingar
Presentation av hemsidan

Kaffe med tillbehör
Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

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

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

www.nolendlessbeautysalon.com

NOL ENDLESS
BEAUTY SALON

RÄTTELSE
I förran veckans ledare uppgavs att Väst-
trafi k ansett att det plötsligt inte fanns plats 
för Alependeln vid Göteborgs central. Det 
var felaktigt. I själva verket var det Tra-
fi kverket som oroades för att spårkapaci-
teten inte skulle räcka, men Ales kommu-
nalråd lyckades övertyga myndigheten om 
kvartstrafi k till och från kommunen under 
rusningstid.                   Ansvarig utgivare

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. 

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

K-RIDCENTER
Erbjuder ridning för  
barn och ungdomar

0709-81 77 11
www.k-ridcenter.se


