
Det gick fort. Inte så konstigt heller. 
Det hände ju inget. Så samman-
fattade jag 2006 personligen, men 

det betyder ju inte att det inte hände något. 
Det är däremot skillnad på hur vi upple-
ver saker och ting. Att det händer mycket 
i jobbet är en sak, det är bara jobb, inget 
annat. Det finns händelser som har både 
glatt, rört upp känslor och berört på olika 
sätt, men det är fortfarande bara händel-
ser i jobbet. Låter det tragiskt? Nej, så far-
ligt är det inte, men när vi sammanfattar 
åren så gör vi det på olika vis. Min sponta-
na uppfattning under ett dramatiskt valår 
och framgångsrikt sportår med Ahlafors IF:
s avancemang som pricken över i är ändå 
att det hände något 2006.

Därför har jag bestämt att så vill jag inte 
sammanfatta 2007. Detta år ska bli föränd-
ringens år. Exakt hur vet jag inte, men det 
ska märkas när vi gör förändringar i tid-
ningen – tydligt. Det ska märkas när jag 
gör förändringar privat också. Trivs man 
inte hemma ska inte bara vardagsrummet 
tapetseras om, det är bättre att flytta. Byta 
bostad, kanske byta ort. Suger det i "ut-
och-resa-tarmen" ska inte Danmarksbåten 
vara alternativet. Nä, ska man resa ska man 
resa – jag funderar allvarligt på att köra en 
repris till Taiwan. Okej, att den råa fisken 
inte gick att äta och att språket var något 
svårt att förstå. Jag märkte i alla fall att jag 
var ute och reste. Tillvaron förändrades.

Jag tror inte vi ska vara rädda för att testa 
gränserna lite, inte för att bli heltokig och 
börja jogga till jobbet och äta grovt bröd, 
men lite förändringar i vardagen är nog 
inte fel.

Detsamma gäller lokaltidningen. Om-
tyckt av många. Efterlängtad av lika många. 
Det lokala är viktigt, precis som vi håller 
våra närmaste kära. Ändå gäller samma 
sak. Vi ska inte vara rädda för att förändra 
och tänja lite på gränserna. Vi kommer att 
göra det i år. Har du synpunkter på vad du 
skulle vilja förändra, förädla eller förbätt-
ra tidningen? Lägg ett  mail till underteck-
nad. Det är lättast i början av året, innan vi 
har fyllt kalendern och börjar skylla på att 
vi inte har tid. Det är nu vi kan vara kreati-
va, sen är det "bara åk"...

En förändring som redan har skett är 
att kommunstyrelsens ordförande i Ale har 
bytt namn. Numera är det Jarl Karlsson 
(s) som håller i klubban. Inga-Lill An-
dersson avgick vid årsskiftet. Det är en 
förändring som vi på redak-
tionen märker av eftersom 
vi startade i princip samti-
digt som Inga-Lill tillträdde. 
Nu finns det därför två olika 
epoker av Alekuriren – en 
före och en efter Andersson. 
Den efter heter 
Karlsson.
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Per-Anders Klöversjö

Ansvarig  utgivare
perra@alekuriren.se

2007 – välkomna till
förändringens år!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!
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i Kilanda församling 
söndagen den 21 januari 
i kyrkan efter gudstjänsten 

(9.30)

Ärende:
Val av presidium 
för kyrkorådet.

Ordf. Leif Johansson

KyrkostämmaKyrkostämma

KilandaKilanda
kyrkakyrka

Har du lovata dig en 
bättre ekonomi?

När du besöker kontoret på Ale Torg är det 
oss du träffar. Vi hjälper dig med allt kring lån, 

sparande och pensionsförsäkringar. Vi stödjer dig att 
förverkliga nyårslöften om en bättre ekonomi.

Välkommen!

Ale Torg, Box 126, 449 22 Nödinge
Tel 0303-972 90
www.handelsbanken/nodinge

SPF
Skepplanda-Hålanda

har

ÅRSMÖTE
torsdagen den 25 jan, 2007

kl 15.00 i Skepplanda Bygdegård.
Utöver sedvanliga årsmötes-

förhandlingar talar Birgit Fagrell om 
LÄKEMEDELSHANTERING.

Tillfälle att betala medlemsavgiften
Alla medlemmar hälsas

Välkomna!
Styrelsen

ÅRSMÖTE
Stödföreningen Vaken 

håller årsmöte 
tisdag 30 januari kl 18.00 på 

Göteborgsvägen 94, 
Alekurirens konferenslokal.

Medlemmar och intresserade 
hälsas varmt välkomna!

Ärenden:
• Årsmöteshandlingar
• Framtidsinriktning

• Policyfrågor
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KONFERENS
gäller måndag 
8 januari då vi 

utvärderar året som 
gått, finslipar detal-

jerna och tar sats mot 
ett nytt spännande år 

tillsammans med läsare 
och annonsörer!

AKUTA ärenden, 
ring

0704-92 35 07 
och lämna meddelande.


