
Det osäkra politiska 
läget i Ale kommun 
skapar obalans. 

Ingenting är säkert och när 
Socialdemokraternas störste 
motståndare, aledemokraten 
Jan A Pressfeldt, plötsligt 
deklarerar att han kan tänka 
sig att rösta för en rödgrön 
budget förstår alla varför 
våra politiker lever i en värld 
fylld av demoner, spöken 
och glada uppenbarelser. 
Ingenting är sig likt, men 
kanske kan den bullrande 
mardrömmen bli något som 
förenar våra politiker i en 
enda stor gemenskap?

Trafi kverket har låtit 
meddela att de inte tänker 
ta något ansvar för de höga 
bullernivåer som mätts upp 
i samband med detaljpla-
nearbetet för nya bostäder 
i centrala Älvängen. Deras 
ansvar slutar vid den befi nt-
liga bebyggelsen. Den har 
de byggt ett bullerskydd 
för. Den framtida exploate-
ringen får de som bygger ta 
ansvar för.

Det som känns olustigt är 
att Ale kommun godkände 
väg- och järnvägsplanerna 
då de var baserade på bulle-
rutredningar som vittnade 
om att det skulle bli lägre 
oljud och mindre vibratio-
ner i samband med BanaVäg 
i Väst. Om utredningen 
hade stämt hade det också 
varit möjligt att förverkliga 
de exploateringar som nu 

stoppats av Länsstyrelsen. 
Är kommunen förd bakom 
ljuset? Det skulle i så fall 
vara en ganska otäck historia 
och effekten kan bli att 
ingen byggnation kan få 
tillåtelse i våra stationssam-
hällen. Det vore katastrof 
både för Ale som tillväx-
tkommun, men också för 
Göteborgsregionen i stort. 
Dessutom kan klimatmålen 
och det hållbara samhället 
se sig om efter en annan 
samarbetspartner. Ale lär 
inte kunna bidra om du 
trots pendeltåget måste ha 
minst en bil för att kunna 
dra nytta av järnvägen.

Det är en utomordent-
ligt allvarlig fråga som våra 
politiker nu måste enas 
runt. Det handlar om att 
agera med kraft och det är 
bråttom.

Ahlafors IF är en av de 
utvalda föreningarna som 
ingår i företaget Provés 
ungdomssatsning ”Attityd”. 
Det handlar om att utbilda 
ledare och värna våra ung-
domar, att få dem att växa 
till snälla och ansvarsfulla 
medborgare. Som ett led 
i detta har AIF tagit 
ansvar för att ge en 
grupp ensamkom-
mande fl yktingbarn 
och vänner till 
dem möjligheten 
att få träna fotboll 
under ledning av tre 

spelare från klubbens A-lag. 
När man hör vad dessa 
ungdomar har varit med om 
blir man rörd när man ser 
glädjen bara över att få lira 
boll. Ännu mer rörd blev jag 
när jag hörde hur ledarna 
kunde tilltala samtliga med 
namn. En liten detalj, men 
oerhört viktig för att skapa 
gemenskap och förtroende. 

Diskussionen i samhället 
går hög beträffande hur 
Sverige ska klara fl ykting-
mottagandet och integra-
tionen. Det är ingen lätt 
uppgift att lösa, men när jag 
såg hur enkelt AIF-spelarna 
tog hand om 20 ungdomar 
med skilda bakgrunder på 
Sjövallen så fi ck jag känslan 
av att det kanske inte 
behöver vara så svårt. Du 
kommer långt med bara en 
fotboll och rätt attityd.

Rätt attityd!

ANSVARIG UTGIVARE ALEKURIREN
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
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info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se
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REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

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 0303-24 56 54 
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

150KR
VI UTFÖR BYTE AV BROMSKLOSSAR
FRAMAXEL       400 KR inkl. moms/axel *
BAKAXEL         600 KR inkl. moms/axel*

* Material tillkommer. Bromsvätskebyte  550 kr  

för både material och arbete.

BROMSEXPERTEN, Älvvägen 9, 446 37 Älvängen
Tel: 0737-73 98 44

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

BASAR
LÖRDAG 15 NOV KL 10.00

SMYRNAKYRKAN, ÄLVÄNGEN

Starrkärrs Röda Korskrets
Välkomna Styrelsen

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

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

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva sjöräddning.se 

eller 077-579 00 90

Höstmarknad
i Surte Missionskyrka

Egnahemsv 35

Lörd 15 november 
kl 10.00

Öppet hus med lotterier,
försäljning, Second Hand,

servering och auktion ca kl 12.30

Välkommen!VV


