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Vi har haft en äldre dam som med 
ett telefonsamtal har påmint oss 
genom åren om att; "det finns fak-

tiskt något som heter Surte också." Nu har 
hon inte ringt på ett tag och det är kanske 
inte så konstigt heller för nu är det Surte ta 
mig hmmm på varje sida. Det handlar om 
bandyhus, ismaskiner, bibliotek, kultur-
hus, insändare, innebandy, bandy – och tro 
det eller ej, men vi har också en artikel som 
inte fick plats som även den handlar om 
Surte. Idrottsplatsen i Surte är nämligen 
hotad. Verksamheten har minskat kraftigt 
liksom engagemanget. Surte IS har svårt 
att få resurserna att räcka till och frågan är 
om Surte IP har sett sina dagar. De flesta 
ungdomslag spelar ihop med Bohus IF på 
Jennylunds idrottsplats.

Som sagt det är mycket 
Surte nu. Positivt och nega-
tivt. Redaktionen blev mer 
eller mindre nerringd efter 
förra veckans tidning, där vi berättade om 
kommunens köp av bandyhuset. Vi försök-
te förmå alla som hade en åsikt i ärendet att 
fatta pennan, men det var det inte lika många 
som var pigga på. En del kommer säkert att 
knorra den här veckan för att inte deras insän-
dare finns med. Vi har av utrymmesskäl priori-
terat bland de som kommit in. Om de inte till-
för något nytt har de fått stå över. Det räcker 
att en insändare belyser ett perspektiv. Om två 
talare säger samma sak blir det föga intressant, 
det hoppas jag ni har respekt för.

I veckans tidning avhandlas ett nytt kapitel i 
Ale-Surte-såpan. Denna gång rör det inte ban-
dyhuset i sig utan om ismaskinen, eller dräng-
en om ni så vill. Han som ska se till att det går 
att åka skridskor innanför väggarna. Eftersom 
det numera är inomhusbandy som spelas var 

kommunens gamla ismaskiner odugliga. Nu 
krävs avgasfria – så klart!

Jag tror att klubben i all hets ansåg det som 
självklart att de gamla maskinerna fick bytas in 
i utbyte mot en ny och en högre hyra. Vad de 
inte tänkte på var att maskinerna faktiskt till-
hörde Ale kommun. När maskinerna väl var 
borta – och sålda – kom reaktionerna. Kom-
mundirektören vill nu veta var kommunens is-
maskiner tagit vägen. Han vill också veta om 
de har blivit sålda och till vem samt vart peng-
arna tagit vägen? Slutligen vill han gärna ha 
reda på vem som har sanktionerat detta eller 
om det bara har blivit så? Om så är fallet, att 
det inte finns någon riktigt bra förklaring till 
varför kommunens ismaskiner plötsligt bytt 
ägare, väntar en riktigt jobbig process.

Personligen har jag oer-
hört svårt att se att detta 
skulle vara gjort med uppsåt 
att lura någon, men självklart 
kan jag inte sälja grannens bil 

utan tillstånd. Men jag tror inte det var me-
ningen att lura någon, det gick lite för fort 
bara. Om den ursäkten sedan godtas eller inte 
är inte jag man att döma.

Ale-Surte och Ale kommun har i alla tider 
haft ett nära samarbete, kanske för nära? Par-
terna har möjligen blivit så säkra på varandra 
att gränserna börjar tänjas lite väl mycket och 
man utgår från att "det där löser vi sen."

En parantes som jag blivit 
uppmärksammad på är att 
samtliga ledamöter i Örebro 
kommunfullmäktige i onsdags 
sa ja till att bygga en bandyhall 
– prislappen stannade på 160 
Mkr. Det är lika mycket som 10 
Jennylund med tak.
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644Vid 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!

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00

>> ...men självklart kan jag 
inte sälja grannens bil utan 

tillstånd. <<

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

Plötsligt är det Surte högt och lågt Julgranar, granris

Säljes utanför 
ICA Supermarket 

i Älvängen
Fr.o.m 28/11-23/12

Flödesmätning 4 december i Älvängen

VA-enheten informerar om fl ödesmätning under kvällen/natten i centrala 
och västra delarna av Älvängen. Ev luft och missfärgning är av övergående 
natur och inte hälsovådligt.  Vi uppmanar er undvika tvätt och diskning, 
bad och dusch under denna tid.

Vid frågor kontakta Anja Pielström 33 01 11

LE KOMMUNA

Ale
Norra

KVARTALSMÖTE
Medborgarhuset Ledet

Torsdag 6 december kl 17.00
Vi öppnar dörrarna kl 16.30

Program:
Luciakandidaterna sjunger

PRO-pojkarna spelar
Sedvanliga mötesförhandlignar

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

Boka dittBoka ditt 
julbord!julbord!

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

20.00

Till de företag som gav sponsorhjälp för att
genomföra glasögoninsatsen i Kenya.
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Inga Britt Karlbom
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i j

Studieförbundet vuxenskolan

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

Föreningsmänniskor – sök pengar!

Ansökningar fonden tillhanda
senast måndag 10 december!

Vaknafonden bildades 2005 för att tillvarata pengar från offentliga insamlingar, allmänhet och 
näringsliv, avsedda att stötta det drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar i Ale 
kommun. Styrelsen för Vaknafonden beviljar medel till föreningar och arrangörer som syftar till 
att aktivera barn och ungdomar. Nya aktiviteter och nya satsningar för att nå nya målgrupper 
prioriteras. Ni kan också ansöka om medel till nödvändiga investeringar.

Tisdag 11 december sammanträder styrelsen för Vaknafonden och behandlar då inkomna 
ansökningar. Sista dag för ansökan är måndag 10 december.
Glöm inte att aktiva barn är lyckliga barn!
Mer information på www.vakna.ale.se


