
Puh, det gick undan. 
Hösten 2014 rivstartade 
med en intensiv valrö-

relse, följdes av ett totalt po-
litiskt vakuum och överrask-
ningarnas tid var inte slut där. 
I november meddelades att en 
helt ny politisk majoritet gjort 
upp om budget och verksam-
hetsplan för Ale. De rödgröna 
och Aledemokraterna har 
grävt ner stridsyxan och gör 
gemensam sak för Ales bästa. 
Direkt efter valet var det svårt 
att sia om vem eller vilka som 
skulle kunna leda kommunen. 
En handlingskraftig majoritet 
kändes då mycket avlägsen, 
men faktum är att resultatet 
blev något helt annat. De se-
naste voteringarna i kommun-
fullmäktige har slutat 31-18 
vilket visar på en stor enighet. 
De rödgröna fick med sig 
Aledemokraterna på vagnen 
och Sverigedemokraterna i 
släptåg. Att AD som från bör-
jan ingick en valteknisk sam-
verkan med SD nu har gjort 
upp med de rödgröna innebär 
inte att den tidigare partnern 
är förhindrad att rösta med. 
Slår man då ihop rösterna kan 
vi ändå konstatera att det för 
tillfället råder en stabil politisk 
övertygelse om vilken väg Ale 
ska gå. Det om något kan vara 
en summering värd att notera 
inför årets bokslut.

Det finns naturligtvis många 
händelser att tänka tillbaka 
på så här i elfte timmen, men 
kanske vore det klokare att 
reflektera över hur vårt bete-
ende utvecklas. Ett allt högre 

tempo och en utbredd digi-
talisering som gör både oss 
själva och samhället i övrigt 
uppkopplat 24 timmar om 
dygnet har ett pris. Tillgäng-
lighet i all ära, men när ska 
huvudet få vila? En teknisk 
utveckling går självklart inte 
att stoppa, men det är ändå vi 
själva som avgör i vilken grad 
vi ska låta den ta över vårt 
beteende. Vad blir det för ett 
samhälle om telefonen även 
fortsättningsvis är viktigare att 
hålla ögonen på än kompisen 
man stämt träff med för en 
kopp kaffe på fiket? Mobi-
len har – och det är bara att 
erkänna – kopplat ett bastant 
grepp om oss. Vi har den till 
allt. I allt större utsträckning 
umgås vi även genom den. 
Vi delar åsikter, bilder och 
händelser med hjälp av nallen. 
När vi shoppar, planerar job-
bet och vardagen är mobilen i 
centrum. Mycket är självklart 
positivt. Jag skulle inte klara 
mig utan den, men vi måste 
stanna upp och reflektera 
över om den alltid måste vara 
närvarande och dessutom sitta 
i främsta rummet. 

Jag blev för övrigt helt 
ställd, då jag en kväll i veckan 
upptäckte att mobiltelefonen 
blivit kvar på jobbet. För mig 
fungerar den även som väck-
arklocka och när jag nu febrilt 
började leta efter ett alternativ 
och förstod att något sådant 
inte fanns i mitt hushåll 
uppstod ett mindre mentalt 
kaos. Min enda väckarklocka 
har de senaste åren varit just 
telefonen. Paniken infann 

sig eftersom jag den följande 
morgonen var tvingad att vara 
uppe i tid. Plötsligt kunde 
jag inte ens gå och lägga mig 
utan telefonens närvaro. Det 
är ju sjukt, tänkte jag. Var 
kreativ nu! Det måste finnas 
en lösning och visst fann jag 
en sådan. Äggklockan i köket! 
Problemet var att den går 
bara att vrida upp en timme 
åt gången. Det blev en minst 
sagt hackig nattsömn...!

Fördelen med digitalise-
ringen är enkelheten att 
kommunicera och jag vill med 
anledning av det tacka för alla 
glada tillrop som redaktionen 
fått under året. Det är många 
som supportar vårt arbete och 
gläds över lokaltidningens 
existens. Ryggdunkningar-
na behövs på sena kvällar. 
Nu återstår bara för mig å 
hela redaktionens vägnar 
att tillönska alla er läsare en 
riktigt god jul och ett gott 
nytt år. Släpp mobilen en 
stund i mellandagarna – och 
koppla av!

Räddad av äggklockan!

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan
Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54 
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 God Jul &  
Gott Nytt År

ÖNSKAR

alfredssonsbygg.se / 0705-93 06 32
info@alfredssonsbygg.se

GOD JUL

GOTT NYTT ÅR!

Göteborgsvägen 78, Älvängen 0303-74 66 05

Ale Bilservice

Vi önskar  
 

kunder

God Jul  
& Gott  
Nytt År!

Älvängen 0303-74 87 85

GOD JUL 
& GOTT NYTT 

ÅR!
tillönskar vi alla företagare

och samarbetspartners
i Ale kommun

www.foretagarna.se/ale

Öppet: måndag 06-18, tisd-fred 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN • TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

Allt för häst, ryttare, hund & katt
Foder & strö • Uthyrning av hästtrailer

önskar

Vard 12 – 18   Lör 10 – 14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

Starrkärr 103, Älvängen

GOD JUL 

& Gott nytt år!
–  Kom gärna förbi  

i mellandagarna!


