
Blocköverskridan-
de samarbete var 
troligtvis en av förra 

årets mest använda uttryck, 
men det var mest ord 
och väldigt lite konkret 
handling. Plötsligt hände 
det något. Vid årsskiftet 
stod alliansens företräda-
re bredvid den rödgröna 
regeringen. Det gick att 
komma överens. Mitt första 
möte med kommunalråden 
Paula Örn (S) och Mikael 
Berglund (M) går nog till 
historien som ett av de mest 
positiva också. Inte ett enda 
ont ord, bara samarbete och 
lösningsorienterat. Kom-
munstyrelsens nya ordfö-
rande, Paula Örn, ställde 
en modig fråga till kollegan 
– sin politiska huvudmot-
ståndare – Mikael Berglund, 
om han var intresserad av 
att föra politikens talan i 
näringslivsfrågorna. Redan 
under förra mandatperio-
den krokade politiken i Ale 
arm och bestämde sig för 
att förbättra näringslivs-
klimatet. Arbetet har givit 
bästa tänkbara resultat och 
mycket skedde på initiativ 
av nämnde Berglund, något 
han nu belönas för. En 
mycket snygg gest från den 
nya majoriteten. Samtidigt 
innebär det också en avlast-
ning för Kommunstyrelsens 
ordförande och eftersom 
näringslivspolitiken i Ale 
inte längre ska vara en 

stridsfråga har alla parter 
mycket att vinna på genom 
att låta Berglund som vunnit 
många företagares förtro-
ende fortsätta föra dialogen. 
Det är ett spännande grepp 
och ger sken av att tempera-
turen i det politiska klimatet 
har sjunkit en aning. Sam-
talet och dialogen som är 
grunden för all utveckling är 
förhoppningsvis på god väg 
tillbaka. Allt går om man 
bara vill!

Tillsammans med Oxelö-
sund och Rättvik kommer 
Ale kommun genom sina 
kommunalråd att få berätta 
om resan från plats 241 till 
61 på Svenskt Näringslivs 
ranking över näringslivskli-
matet i landets kommuner. 
Kommunpolitiker i landet 
är nyfikna på vilka beslut 
som har tagits och svaret är 
enkelt, inga. Receptet stavas 
istället dialog. Näringslivs-
företrädare gavs istället möj-
ligheten att prata fritt med 
kommunledningen, både 
tjänstemän och politiker, om 
hur situationen upplevdes 
och vad som eventuellt 
kunde göras annorlunda. 
Först när företagarna 
kommit fram till hur de 
själva ville att kommu-
nens näringslivsarbete 
skulle fungera tog Kom-
munstyrelsen beslut om 
att inrätta ett näringslivs-
råd. Vidare har rådet själva 

fått vara med och bestämma 
om hur verksamheten nu 
ska fortsätta, vilka frågor 
ska prioriteras och vilka mål 
ska sättas. Här finns mycket 
inspiration att hämta för 
landets övriga kommuner. 
Dessutom är det faktum att 
den rödgröna majoriteten 
ger oppositionsrådet och 
moderaternas förstanamn 
Mikael Berglund ansvaret 
för näringslivsfrågorna 
närmast genialt för att i 
praktisk handling visa att 
näringslivspolitiken ska vi 
vara eniga om. En så kon-
kret politisk åtgärd kommer 
få gehör och sätta Ale på 
kartan.

Det går om man vill

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:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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VECKA 05         NUMMER 03|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

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

ia@alekuriren.se

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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* 

 

 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

ENDAST:

Anhörigföreningen
– Omtanken i Ale 

Kallar till 

ÅRSMÖTE 
tisdag 17/2 kl 18:00

Älvängens Aktivitetshus
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan

Skepplanda
FIBER

Viktig information på hemsidan
www.skepplandafiber.se

CATERING
FÖR ALLA

festliga tillfällen
HEMMA ELLER PÅ JOBBET!

0701-44 35 31 / HENRIKDANIEL.SE

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

Älvbygdens MK inbjuder till

ÅRSMÖTE
SÖNDAG 22 FEB
kl 15.00 i  
Starrkärrs bygdegård

Öppet: måndag-fredag 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN  TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

Svalörtsvägen 20, Älvängen. 
Tel: 0707-14 59 07 

helenasmassageterapi.bokadirekt.se
helenasmassageterapi@gmail.com

Jag tar emot friskvårdskuponger 
och friskvårdscheckar 

tar även emot kortbetalningar.

FÖRETAGS-, KLASSISK- 

& BINDVÄVSMASSAGE

STORSEANS
Med Speak of Spirit
Folkets hus, Lilla Edet
ons 4 feb kl 19.00

Drop
in


