
Verksamheten 
är miljödiplomerad

Vi gjorde en lite an-
norlunda förstasi-
da den här veckan för 

att visa på utbudet av eve-
nemang i spridningsområ-
det den gångna helgen. Inte 
mindre än fem julmarkna-
der, alla med stora ambi-
tioner, ägde rum och vi fick 
verkligen tänka till för att 
få in alla i bevakningssche-
mat. Älvängen som tillsam-
mans med Alafors har en 
av de längsta marknadstra-
ditionerna träffade mitt i 
prick. I ett närmast perfekt 
marknadsväder fylldes Fu-
rulundsparken, som numera 
inte bara är en idyll för dan-
santa vänner under som-
martid, med männsikor från 
alla generationer. En sago-
lik inramning väntade då 
Ale Lucia och hennes tärnor 
klev ut i offentlighetens ljus. 
Förväntansfullt såg publi-
ken kandidat nummer ett, 
ortens egen dotter Andrea 
Lindgren, bära ljuskronan. 
Beslutet att för två år sedan 
flytta luciakröningen från 
profillösa Medborgarhuset i 
Ledet till Furulundsparken 
bör geniförklaras. Arrange-
manget är numera en svår-
slagen kulturell upplevelse.

Även Älvängens julmark-
nad hade Ale Lucia som 
dragplåster, men arrang-
ören toppade detta med 
att också lotta ut en platt-
tv. Den kombinationen är 
också svårslagen. Gator-

na i centrum fylldes på ett 
sätt som aldrig tidigare skå-
dats. Alla väntade på lucian 
– och platt-teven. Till skill-
nad från när Bingolotto för-
delar sina miljoner – oftast 
till rika pensionärer – gick 
förstapriset till en värdig 
vinnare. Leif Johansson från 
Älvängen tillhör de många 
ideella själar som hjälper till 
enormt mycket för att jul-
marknaden ska kunna ge-
nomföras så bra som möj-
ligt. Det faktum att Leif inte 
heller hade hunnit skaffa 
någon platt-teve gjorde inte 
saken sämre.

På Ale Torg är det ung-
domarna som står för un-
derhållningen. Showgäng-
et med den 13-åriga regis-
sören, Sabahudin Sabani, 
i spetsen charmar allt och 
alla. På söndagskvällen 
kröntes denna oslagba-
ra evenemangshelg med 
något som borde varit en 
storslagen julkonsert. På 
sätt och vis var det också 
oerhört bra. Grup-
pen Andra Generatio-
nen sparade inte på 
krutet, men det krävs 
ju två för att dansa. 
Den andra hälf-
ten, publiken, var 
knappt närvarande. 
Det både förvånar, 
upprör och chock-
ar mig. För några 
år sedan var det en 
utopi att ens tänka 

tanken att få en biljett till 
julkonserten i Ale gymnasi-
um. Numera gapar läktarna 
tomma. Knappt 100 perso-
ner hade löst biljett. Det kan 
vem som helst räkna ut att 
kulturevenemang på den här 
ytterst professionella nivån 
inte kan genomföras om det 
saknas publikintresse. Dels 
beror det på att de ekono-
miska förutsättningarna blir 
svåra dels på att få i musik-
eliten vill komma hit om 
ingen vill lyssna till dem.
Så bäste Alebo, ta del av vårt 
fantastiska utbud av kultur-
evenemang. Annars är det 
snart ett minne blott. En 
rimlig förklaring kan för-
visso ha varit konkurrensen 
från julmarknader i mäng-
der. 

Vilken slutspurt 
det här året 

bjuder på!

Vilken slutspurt!

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
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Per-Anders Klöversjö

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

Julstängt 23/12 - 7/1
God jul & gott nytt år!

Tisdagen den 16 december

Pensionärsdag
Matsalen, Bohus Servicehus 
kl 15.00

Information om äldrefrågor

Underhållning:

Stefan
Ljungqvist
- Julspecial
Kostnad 20:-
inkl kaffe & smörgås

Alla Ales pensionärer 
välkomna!

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

TYGLADAN
Lilla Julbordet!

Missa inte våra fi na Jultyger!
 Duktyger • Presentartiklar

 Stilfull heminredning
 Fina ljus för mörka kvällar!

 Färdigsydda gardiner
 Kläder för hela familjen!

Unas klippstuga

Tel. 0303-74 08 33
Rished Tån 209

Alafors

Nu är det dags för min 
frisör-salong att öppna!

Start 13 december
Massor med 

bra erbjudanden!

Ta hål i öronen, 
köp rengöringsservetter 

och få extra örhänge från 
Blomdahl på köpet

Familjerabatter

Julgranar, granris, 
kransar, julkärvar

Säljes utanför 
ICA Supermarket 

i Älvängen
Fr.o.m 28/11-23/12

SE HIT!
Vi lägger om ert tak 

till vinterpris nu!

450 kr/kvm
ex. moms inkl material

Betongpanna, papp, läkt ,container
Vi åtar oss även renovering/byte 

av tak och fasad

Ring för kostnadsfri offert eller besök!

Alla dagar alla tider året om!

0303-74 00 81 / 0700-751 732 
innehar F-skatt, momsregad

Välkommen att boka din Hund
på Flottatjärns nybyggda

Hundpensionat
& Dagis

Gäller alla hundar o raser
Tillstånd fi nns från Miljö o Hälsa

Öppet Alla Dagar 7-20
Ring Ewa-Maria 
för mer info.
Tel 0303-744460 
el. 0705-692186

www.fl ottatjarn.se


