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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Äntligen! Nu lämnar 
vi gråzonen, där vi 
varken vet om det 

är höst, vinter, vår eller 
sommar. Nu är kylan påtag-
lig och den sista kvalmat-
chen i fotboll har spelat. Nu 
flyttar bollarna in och på 
sportsidorna behöver inte 
innebandy och handboll 
trängas med fotboll längre. 
Nu är det vinter och nu är 
det inomhussporter som 
gäller. Till dessa hör numera 
även bandyn. Ale-Surte 
fick klara av sin seriepremi-
är borta mot Tjust Bandy i 
Växjö. Jag tror nog att kil-
larna drömde om Ale Arena 
på väg hem. I Bohus var det 
trots allt bandy. Gaisarna 
ville nämligen inte spela ut-
omhus. De har insett förde-
larna och lirar nu hemma-
matcherna i Ale Arena. Jät-
tebra, men ett problem har 
vi inte löst än. När Gais 
spelar är det stor chans att 
Göteborgs allmänhet vill 
komma på besök. För oss i 
Ale är det lätt att hitta till is-
anläggningen på Jennylund. 
Det gör ingenting att det 
saknas skyltar, men när vi nu 
hyr ut arenan till storkom-
munen i söder känns det 
självklart att vi också hän-
visar med tydliga vägskyl-
tar till Sveriges tredje in-
omhushall för bandy. Så är 
dock ej fallet. Till Ale Arena 
finns inte en skylt. Det är 
ingen nyhet, utan något 
som gemene man pratar 

om vilket gör ärendet än 
mer bisarrt. Ska det vara så 
svårt att få upp ett par skyl-
tar med texten "Bandyhall 
Ale Arena". Det är ju häftigt 
när allt kommer omkring att 
lilla Ale kommun har Sve-
riges tredje inomhushall för 
bandy. Tala om det då!

Mindre roligt är det egentli-
gen att skylta om att vi har 
Sveriges mest förorenade 
mark i Ale, men nu är även det 
något positivt. I dagarna be-
viljade nämligen Naturvårds-
verket en utökad ansökan om 
ytterligare saneringsåtgärder 
vid Bohus varvsområde, Ti-
dermans och Glasbruket i 
Surte. De statliga bi-
dragen uppgår nu till 
totalt 230 miljoner 
kronor. Ale kommun 
bidrar också med 10 
miljoner kronor. Det 
kan låta som mycket 
pengar för en kommun 
att satsa i förorena-
de jordmassor, 
men betänk 
då att Natur-
vårdsverket 
satsar nästan 
en kvarts mil-
jard. Det 
säger lite om 
vikten av att 
å tgärderna 
genomförs. 
Självklart ska 
vi ta den här 
möjligheten 
som nu er-

bjuds och inte gny över dessa 
tio miljoner. I ett långt per-
spektiv är det välinvestera-
de pengar. Vi betalar notan 
för våra förfäders gärningar, 
samtidigt som vi bäddar rent 
åt nästa generation. Blotta 
tanken på att det finns 300 
000 ton tungmetaller och 
annan skit i marken längs 
strandängarna utmed Göta 
Älv får mig att må illa.
Det är ett stort steg för Ale 
kommun att Naturvårdsver-
ket prioriterar detta sane-
ringsprojekt, å andra sidan 
talar vi om att rädda dricks-
vattnet åt hela Göteborg.

Sätt upp en skylt!

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 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

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

Frisörsalong
i Bohus

FlextiderFlextider
fr. kl 10fr. kl 100000 ons - freons - fre

Giggi 0739-19 99 17Giggi 0739-19 99 17

Poppelgränd 1 i Bohus

Studio 66Svante Westin
Tfn 0520-981 05
Mobil 0709-63 47 38

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-28 01 05

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Nyinstallation
Renovering & Anbud

Öppet mån-fre 10-19, Lör10-16 Sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
Mängder av nya fi na tyger!

Lilla julbordet! • Jultyger från 20:-/m

Stilfull heminredning
Fina ljus för mörka kvällar!

Färdigsydda gardiner
Kläder för hela familjen!

Välkomna!

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Hålanda och Skepplanda 
C-kvinnor inbjudes till

GRÖTFEST
i hembygdsstugan, Grönköp

måndag 24 nov kl 18
Medtag en julklapp värd ca 50:-

Välkomna önskar 
Skepplanda C-kvinnor

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, Folkets 
Hus, Lilla Edet, onsdagen den 26 
november 2008, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Information från Göteborgsregionens 
 Kommunalförbund (GR) om Rådslag 
 4 – utveckling och säkerställande av 
 en långsiktig regional struktur

- Detaljplan Tingberg - Pingstalund

- Policy för mark och bostäder

- Antagande av taxor och avgifter 2009

- Utvidgning av samordningsförbund 
 Trollhättan

- Indikatorer för välfärdsbokslut

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. 
den 19 november 2008.

Arcon!
Nöjda användare i mer än 20 år

Tunt hår, håravfall?
Arcon-Tisane® tillför kroppen 
värdefulla vitaminer och extrakt 
från bockhornsklöverfrö. Finns för 
män som Arcon: Hårkur för män. 
Kampanj vecka 46-49
Säljs i hälsobutiker och av frisörer.

Konsumentkontakt: Tel 0435-500 25

PRO SURTE-BOHUS
inbjuder till

BUDGETMÖTE
Torsdag den 27 november 
i Surte kulturhus kl 14.30

Kören inleder

Sedvanliga mötesförhandlingar

Underhållning

Kaffe med dopp

Välkomna!Välkomna till 
10 Slöjdares

JULMARKNAD
i Stenkällar´n vid Fars Hatt i Kungälv

22 nov – 21 dec
Öppet: mån-fre 12-19, lör-sön 10-17

Vernissage 22/11 kl 12.00

10 SLÖJDARE & VÄNNER

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

Fest & 
maskerad

Lödöse • Vard 16-18 • Lör 11-14


