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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Arbetsuppgifterna 
är ofta stimuleran-
de för en redaktör på 

en lokaltidning. Vi får höra 
det mesta, ofta före många 
andra, vilket gör det lite 
extra intressant. Men själv-
klart finns det stunder då vi 
sneglar på kollegorna i riks-
media som får följa landsla-
gen på nära håll, ställa knivi-
ga frågor till förbundskapte-
nerna och vara med där hys-
terin är som störst. Därför 
var den gångna helgen en 
mumsbit för Alekuriren. I 
Ale Arena avgjordes nämli-
gen Nordiska mästerskapen 
i bandy – förvisso för P19. 
Noteras bör väl att nästan 
samtliga spelare är hämta-
de från elitserien, så det var 
inga duvungar vi fick se på 
plan.

Mottagandet av press-
sen var precis så som jag 
"drömt" om. Presslunch 
med hela lagledningen och 
samtliga spelare på Fars 
Hatt. Jag fick sitta jämte 
högsta hönset och få den där 
inside-information som jag 
inbland har trott inte existe-
rar. Är det så här Aftonbla-
det gör för att få reda på allt 
före alla andra – en lunch 
med förbundskaptenerna 
strax före avspark? Hur som 
helst, det var väldigt givande 
och professionellt upplagt. 
Efter turneringen öste för-
bundsledningen beröm över 
Ale-Surte Bandyklubb och 
den finfina arenan. En av re-
presentanterna sa att den är 

ett bra bevis för att ett ban-
dyhus inte behöver kosta en 
kvarts miljard. Han kunde 
lagt till; att oavsett vad det 
kostar så måste det finan-
sieras.

Ale kommun som köpte 
arenan för drygt 17 miljo-
ner försöker hitta rätt nivå 
i hyresavtalet med Ale-
Surte BK. Eftersom affä-
ren har en speciell bak-
grund är förutsättningar-
na för förhandlingarna täm-
ligen unika. Kommunens 
ekonomi blir alltmer hårt 
ansträngd, vilket gör att ut-
rymmet för generösa kom-
promisser minskar stadigt. 
Kommunalråd Jan Skog 
(m) har istället föreslagit att 
Ale kommun ska ta kontakt 
med Kungälvs kommun för 
samtal om gemensam drift 
av anläggningen. Idén retar 
säkert upp bandyfrälsta en-
tusiaster, men om det nu är 
Ale kommun som ska vara 
risktagare i projektet är det 
inte konstigt att de söker 
partners att dela uppdra-
get med. Det skulle dessut-
om vara en billig lösning 
för Kungälvs kommun 
som om Ales ekonomi 
är ansträngd har det 
betydligt värre.

Nu tror inte ens 
jag att det är möj-
ligt, men jag har full 
respekt för att för-
slaget dyker upp. 
Inom ett par år har 
vi ytterligare ett par 
bandyhallar i Väst, 

vilket medför att intäkter-
na till Ale-Surte BK AB san-
nolikt kommer att minska. 
Det betyder också att hyres-
avtalet mellan bolaget och 
Ale kommun kommer att 
behöva ritas om till en lägre 
nivå.  Kommunens finansiel-
la motivering till köpet av 
bandyhuset var att hyresin-
täkterna skulle täcka kapital-
kostnaden. Så kommer verk-
ligheten inte att se ut, det 
har nog även kommunled-
ningen kommit fram till.

Då gäller det att byta per-
spektiv – ett är att bara gläd-
jas åt att bandyförbundet, 
landslagen och alla bandy-
vänner i väst ändå tycker att 
investeringen i Ale Arena är 
en stor framgång. Det andra 
alternativet är mindre roligt.

Plusbetyg till Ale Arena

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 2009.

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
0303-33 37 33
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

Medlemmar och intresserade kallas till

ÅRSMÖTE
Tisdag 17 februari kl 1800 

Konferenslokalen, Alekuriren, Älvängen

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på fika. Välkomna!

STÖDFÖRENINGEN
VAKEN

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

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

Starrkärrs Centerkvinnor
inbjuder till 

ÅRSMÖTE
Tisdagen den 27 januari kl 18.00 

i Starrkärrs Bygdegård

Ale Södra 
Centerpartiavdelning

inbjuder till 

ÅRSMÖTE
Tisdagen den 27 januari kl 19.00 

i Starrkärrs Bygdegård

Mötet inleds med förnominering 
till kyrkovalen i Starrkärr-Kilanda 

och Nödinge gemensamt med 
Starrkärrs Centerkvinnor

Välkomna att deltaga!

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

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

Skepplanda Centerkvinnor
inbjuder till 

ÅRSMÖTEi

Tisdagen den 27 januari kl 18.00 
i Bygdegården, Skepplanda

Välkomna att deltaga!

Ahlafors LivsAhlafors Livs
Alltid nybakat!

Bakeoff: wienerbröd och småbröd
Nu även semlor!

Lösgodis: 5,90/hg
Tero hälsar alla välkomna!

Öppet: Månd-lörd 10-20 Sönd 10-18
Ledetvägen, AlaforsLedetvägen, Alafors

Öppet mån-fre 10-18, Lör10-15 Sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
Panelmetervara 14 kr/m
1000-tals meter tyg för 20kr/m

Stilfull heminredning 
Färdigsydda gardiner 

Gardinstänger och tillbehör 
Kläder för hela familjen!

VÄLKOMNA!

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:-


