
Alemässan är över för 
den här gången. Det 
har inte gått obe-

märkt förbi. Tre tidningar i 
rad har varit välfyllda med 
information om och rap-
porter från mässan. Frågan 
alla ställde sig var huruvi-
da det var möjligt att locka 
folk till Ale Arena vid Jen-
nylund i Bohus. Den frågan 
är med ja besvarad, men nu 
kommer nästa problem. An-
talet parkeringsplatser om 
Ale Arena blir en attrak-
tiv mässhall måste utökas. 
Alltid är det något... Den 
första dagen var kylslagen i 
mässhallen, någon undrade 
om isen verkligen var borta? 
Nästa dag var det perfekt, 
för att slutligen bli snudd på 
för varmt under lördagsef-
termiddagen. Som sagt alltid 
är det något.

I det stora hela visade sig 
Ale Arena vara en utmärkt 
plats för stora publika evene-
mang oavsett det handlar om 
sport eller ej. Det var roligt 
och klubben – den omta-
lade bandyklubben – fick 
en härlig revansch. Var det 
något som alla var överens 
om så var det att Ale-Surte 
BK hade svarat för en maka-
lös insats med sin generösa 
och ödmjuka inställning till 
alla problem. För visst var 

det problem. Någon hade 
glömt en hammare, någon 
en sax, en annan behövde 
hjälp med en sladd, en annan 
kom inte åt nätverket, någon 
hade glömt var han ställt 
bilen, någon hittade inte to-
aletten, någon hade glömt 
var montern var – men över-
allt dök livräddarna upp i 
sina gul-
blåa Surte-
tröjor.

Mässor 
är annars 
väldigt fas-
cinerande 
företeelser. 
Det filas 
och fixas 
i minsta 
detalj. En del av montrar-
na är nästan för fina för att 
besöka, men så är mässan 
slut och någon halvtimme 
senare är montrarna tomma.

Lördagen blev en folkfest. 
Vi fick följa brudparet från 
scratch till färdig produkt. 
Nog fanns det en och annan 
avundsjuk själ när paret Löf-
qvist klev in i den vita limou-
sinen? I efterhand har jag 
fått höra deras tacksamhet 
och det är nog först nu som 
jag själv förstår vilken stor 
upplevelse det måste vara – 
inte att gifta sig – utan att få 
ett helt näringsliv att betala 

notan... Det är stort.
Lördagen var emeller-

tid inte bara en folkfest. 
Frukostmötet på morgo-
nen var en höjdare. Bana-
Väg i Väst som verkar för-
söka slå något rekord i att 
vara bäst på information slog 
sitt egna rekord och visade 
en VR-film som fick alla oss 

som inte 
haft tid 
att besöka 
deras su-
permonter 
att häpna.

Wow! 
Tänk 
vilken 
mässa vi 
ska arrang-

era när väg- och järnvägs-
utbyggnaden är klar – med 
tanke på vad vi nu gjorde när 
det fortfarande återstår fem 
år! Och den ska vara öppen 
även på söndagar.
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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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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

Ale-Surtes revansch

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

>>Nog fanns det en och 
annan avundsjuk själ när 
paret Löfqvist klev in i 

limousinen?<<

Vi behöver hjälp i 
restaurangen, köket 
och baren. Erfarenhet 
ett plus, över 20 år 
ett måste.

För mer information 
kontakta Zdenko 0739-808 256.

Körkort!

Mer än 
bara miljö!

Bli medlem!
Gå in på www.mp.se eller 
ring Marcus, 0705-523667
Läs mer på www.mp.se/ale

Ale bibliotek, Nödinge är stängt på
lördagar under perioden maj-augusti.
Valborgsmässoafton, 30/4 stänger 
Ale bibliotek, Nödinge kl 15.00. 
Biblioteken i Ale är stängda 
fredag den 2 maj.

ÄNDRINGAR I 
BIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER

FOTOUTSTÄLLNING
Amanda Gungner 

och Roger Simonsson
29 April - 1 juni på 
Älvängens bibliotek

Måndag 09.00 - 15.00, Tisdag 13.00 - 20.00,
Torsdag 13.00 - 16.00

Vernissage den 29 April 18.00 - 20.00

Sjung
in våren

med

på Glasbruksmuseet
i Surte måndag 28 april 

kl 19.00

Entré: 80 kr.
Vinstchans på biljetten.

Älvängens
TapetserarverkstadTapetserarverkstad

Utför: Stoppning,
Omklädsel av möbler, bil,
båt och husvagn m.m.

Lena Wallberg, Skår ÖvreLena Wallberg, Skår Övre

Fria transporter

tel. 0303-33 83 40. Biltel. 070-773 10 94

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
vid Vimmersjön, 
Nödinge kl 19.30

Tal, sång, kaffeservering.

Välkomna!
Nödinge Sockens Hbf

Moonlight´s intruducerar

    Healing inkl, samtal 250kr
under maj månad

Öppna meditationskvällar 
ojämna tisdagar. Ring för 
vidare info 0730-889067

Varmt välkomna till oss på
Göteborgsvägen 86 Älvängen

FOTBOLLSGOLFFOTBOLLSGOLF
Fr.o.m. 3 majFr.o.m. 3 maj

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

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

MAJ-MÖTE
den 8 maj
kl 18.00

i Ryds IF klubbhus

Välkommen!
/Styrelsen

Tack
Till er alla som besökte vår mon-
ter på Ale Mässan och visade ett 
stort intresse. Vi hann tyvärr inte 
tala med alla, så ni är hjärtligt 
välkomna att höra av er.

Vi vill också tacka ledarna för 
mässan för ett bra arbete och ett 
trevligt bemötande.

Wincent, Sven och Janne


