
Ett supervalår som 
2014 kunde väl egent-
ligen bara sluta på ett 

sätt? Genom att statsminis-
tern utlyser ett nyval… Det 
var kronan på verket för ett 
turbulent politiskt år och 
ska vi tro statsvetarna ser 
inte 2015 ut att bli lugnare. 
Mycket tyder på att valut-
gången i mars inte kommer 
att skilja sig något nämnvärt 
åt från det som nyligen 
genomfördes. Då duger det 
att skicka tillbaka ansvaret 
till väljarna. Det krävs mer 
än så, vilket de flesta redan 
har insett fast det innebär 
att ta emot en passning från 
svenska folket som inte rik-
tigt sitter som klistrad på fo-
ten. Tvärtom är passningen 
riktigt obekväm. Lösningen 
finns i politikens kärna. Det 
handlar om att samtala.

Politiskt engagemang 
innebär att vilja och att slåss 
för sina idéer. För att lyckas 
krävs det att man lyssnar på 
sin omgivning, formulerar 
sig väl för att övertyga om 
vilken väg som är rätt väg att 
gå. Att inte lyssna, att inte 
samtala har aldrig varit en 
framkomlig väg – därför står 
Sverige nu inför ett nyval. 
Jag tycker personligen att 
det är pinsamt, snudd på 
oförskämt amatörmässigt – 
för att inte säga fegt! Bara 
för att väljarnas passning till 
den ledande politiken inte 
satt klockrent på bröstet kan 

du inte blåsa eld upphör. 
Situationen måste hanteras 
mer professionellt. Än så 
länge väljer de två huvud-
blocken att peka på varandra 
och anklagelserna om brist 
på ansvar haglar. Den hu-
vudsakliga anledningen att 
båda parter vägrar samtala 
med den tredje parten tystas 
ner. Det egentliga skälet till 
nyvalet i mars 2015 är och 
förblir oviljan att samtala 
med Sveriges tredje största 
parti, det vill säga 800 000 
väljare. Det ställningsta-
gandet måste snart upp på 
dagordningen. Att samtala 
handlar inte om att hålla 
med, men så länge man 
vägrar prata med varandra 
kommer en hållbar poli-
tisk lösning för Sverige att 
vara långt borta. Jag håller 
med statsministern Stefan 
Löfvén om att vi har en 
ny politisk karta i Sverige. 
Hantera den då, medans du 
kan. Efter nyvalet ser det 
kanske ännu värre ut och då 
är chansen att ropa efter ett 
nyval knappast realistiskt. 
Det kortet är redan kastat.  

Jag lider med alla ideellt 
hårt kämpande valarbeta-
re som nu tvingas ut på 
gator och torg under de 
kalla vintermånaderna 
med hopp om att försöka 
förändra det parlamenta-
riska läget i Sverige. Ris-
ken är uppenbar att för-
troendet för de som anser 

sig kapabla att regera landet 
har förlorat förtroendet och 
att nyvalet blir ett fiasko 
både sett till valutgången för 
de etablerade partierna samt 
till valdeltagandet. Det är 
ett högt spel som demokra-
tins spelregler nu slussar in 
landets väljare i.

Påverkar nyvalet Ale? 
Självklart. Kommunens 
budgetar styrs delvis av 
vilka statliga satsningar och 
bidrag som genomförs. På 
samma sätt påverkas utgif-
terna för kommunerna av 
vilka avgifter som kommer 
att gälla. Låga eller höga 
arbetsgivaravgifter, riktade 
medel till ungdomsarbets-
löshet och så vidare. Så visst 
har vi skäl att sätta oss in i 
politiken igen!

Nyval imponerar inte

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 50         NUMMER 46|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.
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Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

Ale Klinik

POSTVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN
www.aleklinik.se / 0303-74 99 90

JULERBJUDANDE

Gäller t o m 30/12
50% PÅ HELA 

UTBUDET!
TA MED

KUPONG!

lansforsakringar.se

Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge
Välj oss när du försäkrar ditt boende och  
planerar trygghet för dig och din familj.  
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 68 
Lotta Eriksson, Innesäljare Privat Försäkring

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges  
sammanträde den 25 november 2014  
är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 3 december 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

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

TYGLADAN Tyger, gardiner & 
heminredning

LINNE  

85:-/m

FLEECE  

65:-/m

BORDSFILT  

70:-/m

ALVA ÖLJETTLÄNGD 

299:-/2-pack

ALVA KAPP
Metervara 

40:-/m

VAXAT LINNE

149:-/m

Inne & utebelysning
Ale Lampan
Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54 

EXTRAÖPPET mån-fre 10-18, lör-sön kl 11-15

STOR REA

30% 
PÅ LJUSSTAKAR 
OCH STJÄRNOR 

MED KVALITÉ

KEMTVÄTT LÄMNA DIN TVÄTT HOS OSS

Älvängens
Företagarförening

Barnens  

önskelista
Av de som lämnade in önskelista hos  

tomten på Coop vann följande presentkort 

hos Lekia och Älvfoto:

Presentkortet finns att hämta hos  

Manufakturen i Älvängen.

1:a pris 300 kr – Edith Nordqvist

2:a pris 200 kr – Arvid Hagström

3:e pris 100 kr – Saturnina Taka


