
Jag blev lite nostalgisk när 
jag klev in i bandyhuset 
– ja, jag vet att det heter 

Ale Arena (men det är ett 
bandyhus egentligen) – det 
var dags för ännu en mässa. 
Jag tycker inte det var länge 
sedan man skruvade i mon-
terväggarna, ni vet sådär 
hårt att han på andra sidan 
väggen tror att sista stun-
den är kommen. Skruvar du 
för hårt i 
en monter-
vägg så ris-
kerar du 
dessutom 
att välta 
hela sektio-
nen. Det 
var nära, 
för själv-
klart var vi 
sist... Det har vi nog alltid 
varit och kommer säkert 
alltid att vara så länge vi 
fortsätter bedriva samma 
verksamhet. Vi hade satt en 
deadline för mässprodukter 
den 31 mars. Just då hade vi 
nog bara fått en order – och 
det var våra egna affischer. 
Svårt att se lönsamheten i 
det företaget...

Därför blev det som det 
blev. Sista beställningen har 
nog inte kommit än, efter-
som mässan bara har varit 
öppen i en dag så har säkert 

någon hittat något som 
saknas. Annars var det rätt 
kul när kunder ringde samma 
dag som mässan öppnade och 
hade idéer om broschyrer... 
Det var lite tajt om tid, om vi 
säger som så...

Hur som helst är en mässa 
och alla dess utställare alltid 
ett sant nöje. Inte bara för att 
de flesta är fantastiskt duktiga 
på att bygga sina utställning-

ar, utan 
mest för att 
alla har sin 
grej. Det 
är verkli-
gen per-
sonligheter 
man träf-
far. Vissa 
har till och 
med blom-

mor i montern. Det har inte 
jag hemma ens...

Ett tag såg det inte som om 
vi skulle få ha våra tavlor på 
samma sätt som hemma också, 
det vill säga längs med fot-
listen. Till sist hittade vi tre 
skruvar som gick att använ-
da. Vi hade fått för oss att det 
ingick i monterpriset, men så 
är det inte längre. Numera 
ingår trådlös uppkoppling is-
tället, men internet i all ära 
– det är fruktansvärt svårt att 
skruva med...

Tja, det blev som vanligt. 

Vi lyckades få fram en godis-
skål och några affischer. Det 
är ju inte klokt. Här åker man 
runt och engagerar sig i alla 
andras montrar, men när det 
är dags för den egna då är alla 
idéer som bortblåsta. Vi hade 
helt enkelt inget val. Vi fick 
sätta upp en trottoarpratare  
med texten; "Pressläggning. 
Vi ses på fredag!"

Smart. Det gäller att vinna 
tid. Nu vann vi kanske inte så 
mycket för väl tillbaka på re-
daktionen så stämde ju texten 
på skylten – det var presslägg-
ning.

Det blev till att göra en tid-
ning istället – eller två rättare 
sagt. Är det inte mässbilaga så 
är det vårmarknad. Jag håller 
med Jarl Karlsson, det händer 
i Ale just nu.

Där har vi det – vi delar så 
klart ut en rykande färsk tid-
ning på Alemässan. Den mon-
tern blir svårslagen!
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Besöksadress
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour: 0704-92 35 07

alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka. Sista 
veckan i varje månad ingår hela Lilla Edets 
kommun. Tidningen produceras av Kuriren 
i Väst AB.

Chefredaktör, ansvarig utgivare
Per-Anders Klöversjö

Redaktörer
Per-Anders Klöversjö, 
Jonas Andersson
Allan Larson.

Layout och grafisk produktion
Johan Andréasson, Per-Anders Klöver-
sjö, Bernt Sand, Björn Amneskog, Sofia 
Hagström.

Marknad:
Kent Hylander, 0704-38 52 58
Bernt Sand, 0303-33 37 33

Kontakt
Tel 0303 74 99 40, fax 0303 74 99 45
info@alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17 Manusstopp onsdagar kl 12

Upplaga & läsare
Alekuriren, normalvecka: 14 747 ex, 45 
000 läsare. Storupplaga i Lilla Edet, sista 
veckan varje månad: 19 000 ex, 57 000 
läsare. 
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Distribution
SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Utebliven tidning?
Ring SDR, tel 0522-68 11 00
Allt återgivande av text, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.

© Upphovsrätt
Material framställt av Lokaltidningen är 
Lokaltidningens egendom och får inte 
utnyttjas utan Lokaltidningens skriftliga 
medgivande.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö

Ansvarig  utgivare
perra@alekuriren.se

Såja, ännu en mässa

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

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

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

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!

Däckverkstad!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

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

Mångårig erfarenhet av depressioner/utmattnings-
syndrom, olika ångesttillstånd, sociala fobier/
Jagstärkande samtal, kriser/Jagstödjande samtal. 
Arbetar utifrån ett kognitivt synsätt.
Mottagningen ligger på V.C Nödinge.

Tel. 0303-22 93 12 alt. 0730-366 444

Tommy Lilja

ALE SAMTALSCENTER

MAT- och SÄTTPOTATIS
King E, Hertha, Asterix, Gul mandel. 5 och 25 kg 
förp. Morötter, lök. Fodermorötter, solrosfrö. 
Sv äpplen. Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- 
och hallonsylt, 60-65% bärhalt. Sättpotatis 
fl era sorter. Säljes från lastbil.

Lördag 26/4 
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P muséet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 3 veckor. 

0708-26 61 34

VI VILL 
HA DIN RÖST. 
HELST 
VARJE DAG!

Storupplaga – 50 000 läsare – Ale och Lilla Edet

Boka senast onsdag kl 12

>>Vi fick sätta upp en 
trottoarpratare med 

texten; "Pressläggning. Vi 
ses på fredag".<<


