
Förutsatt att världs-
eliten i snowboard 
hoppar i Alebacken 

på lördag ser jag det som 
närmast självklart att Ale 
kommun omgående instiftar 
ett eget bragdguld. I samma 
stund ska det lika självklart 
delas ut till John Hans-
son som lär få tillbringa 
hela veckan i pisten för att 
överhuvudtaget göra det 
omöjliga möjligt. Jag fick 
en åktur i den moderna 
pistmaskinen upp och ner 
för en backe där jord och 
lera är mer synligt än det 
efterlängtade snötäcket. Inte 
en enda gång ger han sken 
av att ”det här kommer inte 
att gå”, bara att det kommer 
att kräva mer resurser i tid, 
pengar och kraft. Ale Invite 
ska genomföras och inte ens 
14 dagars mildväder fick 
arrangören att tänka om. 

Det må vara modigt, men 
utan en lösningsorienterad 
och allkunnig John Hansson 
hade jag kallat det för ren 
och skär idioti. Nu kommer 
hoppet sannolikt att stå 
där när lördagen kommer, 
oavsett regn och antalet 
plusgrader. Hur osannolikt 
det än kan verka. Flera 
experter har varit på plats, 
David som var med och 
byggde OS-hoppen i Sotji 
förra året, satt med i pistma-
skinen i måndags. Han log 
hela tiden och kallade det 
för ”världens cirkus” och det 

är nog precis vad som krävs 
för att göra det omöjliga 
möjligt. All magi ligger i 
John Hanssons händer som 
förutom vädrets makter 
löper en kamp mot klockan. 
Det är han som tänker, pla-
nerar och genomför. I denna 
vinterfestliga föreställning 
måste alla trix fungera. Om 
det gör det så ska Ales första 
bragdguld omgående delas 
ut.

Våren är i antågande, 
visste ni det? Det kvittras 
nämligen som aldrig förr, 
men då menar jag inte i 
skogen. Det talas om nya 
etableringar och lösningar 
för att trots myndigheters 
ovilja ändå komma igång 
med viss central byggnation 
i Älvängen. Personligen tror 
jag att det är helt avgörande. 
Vi måste få se lite byggkra-
nar i Ale igen. Det ena ger 
det andra. Om någon bara 
tar initiativet är jag över-
tygad om att fler kommer 
att se möjligheterna i Ale. 
Då krävs självklart att det 
finns juridiska förutsätt-
ningar och en tillåtelse 
att få bygga. Det utgår 
jag från att man snart 
har hittat en definitiv 
lösning på. Allt annat 
vore ett hån mot alla 
samhällsplanerare, 
staten som satsat mil-
jarder infrastruktur och 
inte minst mot skattebe-

talarna som ytterst har stått 
för finanserna.

I en förödande skadegö-
relse krossades 141 buller-
skydd längs E45 för ett par 
veckor sedan. Händelsen 
har upprört många alebor, 
för att inte säga alla, och när 
Trafikverket nu ska åtgärda 
sabotaget växer ilskan. Det 
lär nämligen ta tid. Om 
de inte får lov att kringgå 
lagen om offentlig upp-
handling kan det dröja till 
hösten-vintern innan de nya 
bullerskydden är på plats. 
Dessutom ser prislappen 
ut att landa på mellan 5-6 
miljoner kronor. Tänk 
vad mycket bra saker som 
kunnat genomföras för detta 
gigantiska belopp. 

Bragdguldet?

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

VECKA 09         NUMMER 07|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
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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 2015. 
         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

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

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

PROFIL-& REKLAMARTIKLAR
S

Se vår webbshop/hemsida

eller ring 0303-33 85 86

juhani.vesisto@telia.com

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

VI FIXAR TELEFONEN!

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:

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

CATERING
FÖR ALLA

festliga tillfällen
HEMMA ELLER PÅ JOBBET!

0701-44 35 31 / HENRIKDANIEL.SE

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

Energideklaration 1750:- 
inkl. moms och resa

Nils Eriksson Tel. 0738-11 11 03
nils@energideklarationer.nu
www.energideklarationer.nu

Nils Energideklarationer AB

E id
Nils

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

ALLT INOM 
BYGGNADS-

PLÅTSLAGERI!
Vi hjälper dig även med rotavdraget

SKOMAKERI  NYCKELSERVICE  SKRÄDDERI

Premiär måndag 2/3

0700-61 87 10 • Göteborgsv. 74, 446 33 Älvängen
ÖPPET: MÅN-FRE KL 10-18, LÖR 10-14

50% rabatt under mars

ÄLVÄNGENS SKO- 
& NYCKELSERVICE

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

Skepplandaföreningen håller 

ÅRSMÖTE 
Söndag 1 mars kl 15.00 
i Skepplanda bibliotek

Vi bjuder på kaffe och semla
Välkomna!


