
Det rödgröna blocket 
lyckas inte bilda 
någon majoritet i 

Ale, inte heller alliansen. 
Det medför en unik möj-
lighet för att samtalet över 
blockgränserna kommer 
att segra. De kommande 
fyra åren kommer det att 
vara nödvändigt att föra en 
aktiv dialog om de två stora 
partierna, Socialdemokra-
terna och Moderaterna, står 
fast vid att Sverigedemokra-
terna (SD) inte ska få något 
infl ytande. Om de rödgröna 
och övriga partier kommer 
överens innan omröstning 
innebär det att vågmästar-
partierna SD och Aledemo-
kraterna (AD) är bortdribb-
lade. Samtidigt öppnas 
självklart en frestelses dörr 
till att försöka få igenom 
förslag som båda sidor vet 
kan vinna stöd hos SD och 
AD. Nu blir det politik på 
allvar i Ale kommun. Ingen 
sida kan dra på, utan att det 
är förankrat. Samtalet kan 
stå som segrare, frågan är 
bara vilka som kommer att 
samtala eller om alla får vara 
med? Hela det demokra-
tiska upplägget ställs på sin 
spets, eftersom Sveriges 
tredje största parti, enligt 
den svenska väljarkåren, 
fortfarande inte verkar få 
delta i samtalet oavsett fråga 
på dagordningen.

Nybildade Framtid i Ale 
valde att inte ställa sig på 

de rödgrönas sida och ge 
dem chans till ett majori-
tetsstyre. Med tanke på att 
tunga namn i partiet har 
sitt ursprung i S-politiken 
förvånade beslutet många. 
Samtidigt visar det hur 
sårbar den kommunala poli-
tiken är och hur den skiljer 
sig från den mer ideologiska 
riksdebatten. 

I en kommun spelar rela-
tionerna mellan företräda-
rna en helt avgörande roll. 
Tyrone Hansson, partile-
dare för Framtid i Ale och 
hans kamrater, röstade om 
vem de ville stötta som Ales 
politiska ledare. Det blev 
14-0 till Mikael Berglunds 
favör. Förhållandet mellan 
just Framtid i Ale och Soci-
aldemokraterna avgjorde att 
Ale inte kunde få en S-ledd 
majoritet. Att Folkpartiet 
som var sist att lämna be-
sked skulle vända alliansen 
ryggen kändes långsökt även 
om lockande arvoden säkert 
satte igång en viss turbulens.

Nåväl, vi har en politisk 
karta i Ale som inte ger 
något av blocken en 
egen majoritet. Därför 
pratas det numera 
om samverkan och 
ödmjukhet, samtidigt 
pågår det en kamp om 
platserna och arvode-
na. Nervositeten har 
varit påtaglig på senare 
tid, vilket kan kännas 
konstigt då samverkan, 

som det talas så mycket om, 
i grunden innebär att det 
egentligen inte ska spela 
någon roll vem som håller i 
klubban. 

Det blir nu sannolikt, 
inget är ju längre omöjligt, 
Socialdemokraterna som tar 
hand om ordförandeposter-
na i samtliga nämnder och 
styrelser. Det blir ett digert 
uppdrag, där det främst 
kommer att handla om 
förmågan att förhandla och 
förankra. Någon rödgrön 
majoritet fi nns inte. Våg-
mästare i samtliga nämnder 
blir nämligen SD och AD. 
Med andra ord måste block-
en samtala över gränserna, 
annars ligger makten över 
beslutet i någon annans 
händer.

 

Bäddat för samtal

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 40         NUMMER 36|02 LEDARE

SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se
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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
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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

MEDMÄNNISKA
Skulle du kunna tänka dig
att avsätta ett par timmar
i veckan för att glädja och
stötta någon ensam och
behövande medmänniska?
För info ring:
Inga-Britt 0705-35 00 13

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 4 okt kl 10.00 – 16.00

Kvarnkullen Kungälv 

Utställningar, föredrag, försäljning, 
demonstrationer, ”prova på aktiviteter”,

20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare. 5 Workshop. Fri Entré 

Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

lansforsakringar.se

Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension,  
studiemedel och andra inbetalningar till ditt  
nya privatkonto hos oss. 

Jag ändrar också autogiron, överföringar mm.

Ring mig på 0303-33 16 44 
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

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. 

LEDIG LOKAL
Lunnavägen 4, Alafors

Butik/kontor/lager och verksamhetslokal, 
200 kvm. Går att splitta efter behov.

För mer information
ring 0303-74 06 00

Välkomna!

Den lilla second hand-butiken för  
häst & ryttare i Västerlanda

www.malinshastshop.se
Ivarslund 115 Västerlanda, 0703-767341

Öppet:  
Fre 15-18 &  
Lör 11-15

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

ÖLJETTLÄNGD 
ALVA 299:- /2-pack

BARNTRIKÅ 
Mönstrad 120:-/m

Digitaltryck 150:-/m

GARDINSTÄNGER 
90-160 cmm 99:- /st

FINGERVANTAR  
barn 15:-

Tyger, gardiner 
& heminredning

FLEECE 65:-/m

Allt för hösten!


