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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Som ni märkte förra 
veckan var det mycket 
som var nytt när 

det gäller Alekuriren. Vi 
kommer inte bara ut på 
en ny veckodag, utan har 
också fräschat upp tidning-
ens layout. Efter läsarnas 
och annonsörernas gemen-
samma önskemål delas Ale-
kuriren ut till hushållen 
från tisdag eftermiddag till 
senast onsdagkväll. Buden 
har i princip 24 timmar på 
sig att distribuera tidningen 
och därför kan det förekom-
ma vissa skillnader bero-
ende på var man bor. Skill-
naden är med vårt nya ex-
klusiva system dock betyd-
ligt mindre än tidigare. Med 
dessa nya förutsättningar 
ger det oss också nya möjlig-
heter att förändra tidning-
ens innehåll. Vi har nu möj-
lighet att få med allt som 
har hänt under den gångna 
helgen samt att i god tid på-
annonsera vad som kommer 
att hända kommande helg. 
Det är den stora förde-
len med att dela ut tidning-
en mitt i veckan. Produk-
ten blir betydligt mer aktuell 
och därmed också mer att-
raktiv som media. Vi ser po-
sitivt på dessa förändringar 
även om de rent kostnads-
mässigt är väldigt tuffa, men 
vi hoppas att det i slutändan 
trots allt ska ge oss en plus-

effekt. Hör gärna av er till 
redaktionen om ni har fun-
deringar kring våra föränd-
rade rutiner.

Tidningen har fått en upp-
fräschad design. Det här 
arbetet är vi inte färdiga med 
till 100%, utan det kommer 
att fortgå under ett par 
månader. Tanken är att göra 
tidningen lite modernare 
och än mer tillgänglig. En 
ny layout bidrar också till att 
göra tidningen som annons-
media än mer attraktiv.

Veckans tidning bjuder 32 
fullmatade sidor. Vi har varit 
med ute på Krokholmen där 
Ale kommun för åttonde 
gången tillsammans med en 
rad partners genomfört den 
internationella entrepre-
nörsutbildningen, Morgon-
dagens entreprenörer i nya 
Europa. Det är tveklöst ett av 
de mest intressanta pro-
jekt som tidningen har 
följt från år 1. Utveck-
lingen har varit fantas-
tisk. Från att ha vänt 
sig till deltagare från 
Ales vänorter är det 
idag en utbildning 
som lockar ungdo-
mar från inte mindre 
än nio nationer. Det 
gör utbildningen än 
mer intressant att 
följa och självklart än 

mer lärorik för deltagarna. 
När de först träffas är alla 
obekanta med varandra. Fem 
dagar senare presenterar de 
genomtänkta affärsidéer, 
kompletta med affärs-, mark-
nads- och finansieringspla-
ner. Det är rätt häftigt.
Vi har också varit i bandyhu-
set Ale Arena. Ja, ni läste rätt. 
Det spelas bandy för fullt 
just nu. Att det var 22 grader 
utomhus spelar ingen roll så 
länge det är noll grader inn-
anför väggarna på Jennylund. 
Bandylägret som lockade 58 
ungdomar från Västsverige 
var ännu ett bevis på att ban-
dyhallen går att fylla med liv 
oavsett årstid.

Ny design, ny utdelning 
och nytt innehåll

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckericentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas 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.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Åsa Wall
Frilans
0735-39 68 13
asa.wall@posthem.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

LINGON – BLÅBÄR – HJORTRON
Nyplockade rensade bär till lägsta dagspris. 

Litervis eller hela lådor. Nykokt hjortron- ling-
on -blåbärs -hallon -drottning och tranbärs-

sylt (60-65% bärhalt). Endast svenska bär. Allt 
i mån av tillgång. Säljes från lastbil

VARJE LÖRDAG fr 9/8 till 13/9
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P muséet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. (Ingen förbeställning) 

0708-26 61 34

Hos oss finns 
alternativen!
Några platser kvar på:

• Idrotts- och 
friskvårdslinjen

• Medie- och 
informationslinjen

• Allmänna linjen

Läs mer på:
Hjalmared.se
Mer information via
exp@hjalmared.se
tel 0322-139 69
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Välkomna, Styrelsen

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Torsdag 4/9 kl 19.00

Skepplanda Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA
Viltvårdsområde

LÖRDAG 10.30 - 17.00
SÖNDAG 10.30 - 15.00

DAMKLÄDER
UNDERKLÄDER, BH
HANDGJORDA SMYCKEN
HEMSLÖJD
KURIOSA
TYGER + GARN
LEKSAKER
LOPPIS M.M.

VI BJUDER PÅ KAFFE + KAKA

TUNGE BYGDEGÅRD, VID 45AN
23 - 24 AUGUSTI

ÄlvängensÄlvängens
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

Söker fl er medarbetare till 
salongen ”mitt i Älvängen”

Egen företagare på hel- eller halvtid. 
Frisör, hud- eller nagelterapeut. 

Hos oss kan du hyra plats. 

Skriv till mig och berätta om dig själv och ditt 
arbete. Hos oss är självständighet, höga ambitioner 

och kunden i centrum viktiga ledord. Att du har 
humor och nära till skratt är självklart...

Skicka din ansökan till:
Sarah Ström Tangberg

Salong Jessie
Göteborgsvägen 78, 446 32 ÄLVÄNGEN


