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Verksamheten 
är miljödiplomerad

En av Sveriges bästa 
handbollsspela-
re genom tiderna, 

Stefan Lövgren, är på väg 
hem efter en lång och lyck-
osam karriär som professi-
onell. "Lövet" är född och 
fostrad i Skepplanda, en 
äkta Aleprodukt. Som lag-
kapten för det på den tiden 
framgångsrika handbolls-
landslaget såg vi honom dik-
tera villkoren med pondus 
och elegans. "Lövet" är sä-
kerligen en av svensk hand-
bolls främsta ambassadö-
rer, men det stoppar inte 
där. Eller rättare sagt det 
gör det, men det borde inte 
göra det. Stefan Lövgren 
borde nu uppvaktas av Ale 
kommun varje vaken timme 
och minut. När handbollen 
läggs åt sidan borde kom-
munen se sin jättechans att 
knyta "Lövet" till sig. Ef-
tersom han är van vid rollen 
som ambassadör borde han 
få fortsätta som det, men 
nu som representant för Ale 
kommun – platsen för hans 
rötter och modersmjölk.

I samband med utbygg-
naden av väg och järn-
väg genom Ale sätts vår 
kommun på kartan. Jag kan 
bara tänka mig vad det inne-
bär och jag kan definitivt 
tänka mig "Lövet" som den 
mest lämpliga person i värl-
den att sälja in Ale till eta-
blerare, bostadsexploatörer 
med flera.

Nu hörde jag att ett 

handbollsgymnasium verkar 
ha ryckt vår ambassadör till 
Uddevalla. Jag skäms av bara 
tanken, än mer om jag får 
höra att vi från Ale kommun 
inte ens ställde en fråga. 
Sådana här tillfällen får vi 
inte särskilt många.

I början av tidningens ut-
givning hade vi en stående 
vinjett "Gammalt från Ale". 
Det var något som engage-
rade allt och alla, åtminsto-
ne kändes det så. För några 
veckor sedan fick vi ett roligt 
kopieringsuppdrag. Nödinge 
Hembygdsförening hade 
kommit över ett originalex 
av Nödinge-Posten. En tid-
ning som startade 1932. Jag 
kunde inte låta bli att titta lite 
i den mellan kopieringar-
na. Om jag inte tolkat 
saker och ting fel så var 
utgivningsfrekvensen 
en gång om året. Visio-
närerna för Nödinge var 
tidigt rätt ute. Redan för 
75 år sedan spåddes att 
här skulle nog bli 
ett större samhälle. 
Tidsperspektivet 
var kanske inte 
ett sekel, men 
tidsuppfattning-
en kan ju ibland 
vara svår. De var 
hur som helst 
rätt ute. Jag cite-
rar ur Nödinge-
Posten 1933:
"Åter ett år har 
gått sedan denna 

tidnings första nummer utkom. 
Våra förhoppningar om ett gott 
förhållande mellan såväl ortsbe-
folkning som sommargäster har 
stått sig. Ingen av "flyttfåglar-
na" har svikit utan snarare har 
här kommit nytt trevligt folk i 
byn. Bebyggelsen är starkt tillta-
gande och snart blir här nog ett 
riktigt stort samhälle".

Regnet förstörde mycket i 
helgen. Många viktiga fot-
bollsmatcher skulle ha spe-
lats, men fick ställas in. Dess-
utom lider jag lite extra med 
Åke Johansson – eldsjälen 
i Ahlafors IF – som kämpat 
för en ny spelmansträff i Fu-
rulundsparken. Nu har dessa 
spelmän en energi som få 

och en livsglädje som 
ännu färre, men 

nog sjutton hade 
det var roligare 
om solen gjort 
dem sällskap.

Ta hem "Lövet"

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

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 Tryckcentralen 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

Bengt 0304-47499 • Ulf 0707-87 57 01

TJÄNA PENGAR!
KLASSER/FÖRENINGAR
TJÄNA 4.000-15.000:–

Sälj våra mycket
lättsålda produkter

För broschyr ring: 033-12 42 50
www.sockgrossisten.se

TACK FÖR OSS!
Ale Hopp o Lek

tvingas lägga ner verksamheten 
på grund av brist på ledare

Styrelsen

MICKES NÄRKÖP

SURTE CENTRUM 031-98 36 10

LÅGPRIS-

SNUS

EXTRA•EXTRA

EXTRA•EXTRA

Lösgodis

590/hg
Batteribyte

Sprutlack 
av kökslucka
20% rabatt

Bokning vecka 37. Nytillverkning och fräsning av dekorspår. 
Fria hembesök och kostnadsförslag. Tel 0735-591780

Hälsomässa 
i Trollhättan!

Hotell Swania
 Lördagen och söndagen

20-21 september kl 10-18

Hälsomässa
i Trollhättan!

MARIE - LOUISE
S ALONG

0303-74 06 78

Nu är jag igång igen!

Norra Ekhultsvägen 2, Nol

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-
TORGGATAn – ÄLVÄNGEN – TEL 0303-74 92 30

InTE BARA InTE BARA 
LUNCHÖPPETLUNCHÖPPET
Kvällsöppet onsd-torsd till kl 21

Fred-lörd till kl 22
Söndag kl 13-20

Du vet väl att vi har avhämtning? Du vet väl att vi har avhämtning? 
Pizza, sallad, pasta, Pizza, sallad, pasta, 

kött eller fisk.kött eller fisk.

www.alekuriren.se

Snart händer det Snart händer det 
grejer på...grejer på...


