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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Syftet med en tidning är 
att folk läser den. Om 
den inte läses har den 

inget berättigande. Alekuri-
rens läsare beskrivs i läsar-
undersökningar som tokiga, 
eftersom de säger sig läsa lo-
kaltidningen varje vecka. 
90% av alla tillfrågade 
hävdar i alla fall det och det 
känner jag en stor respekt 
för. Vi har fått ett förtroende 
från våra läsare som vi måste 
förvalta, därför tänkte jag 
passa på att skicka med en 
fråga i veckans ledare. Vad 
vill ni läsa om? (Min mejla-
dress finns nedan)

Enligt tidigare utred-
ningar vet jag att frågor som 
rör infrastruktur (vägar, cy-
kelbanor, järnvägar) ligger 
i topp, likaså verksamhets-
förändringar i skola, barn-
omsorg, vård- och omsorg. 
Polisronden och den typ av 
händelser är också priori-
tet. Faktum är att affärsnytt 
också ofta ligger högt upp 
på önskelistan. Vi får bland 
höra att det uppfattas som 
förtäckt reklam, men faktum 
kvarstår att läsarna är intres-
serade av att veta vem som 
har öppnat affären.

Dessa ämnen har vi bra 
koll på fast jag tycker ändå 
att det är viktigt att ställa 
frågan; finns det något ni vill 
läsa om som vi inte har be-
vakat tillräckligt? Låt oss i så 
fall veta det.

Ska samtidigt passa på att 
förklara varför vi inte har 

återkommit angående de-
taljplan 9 i Älvängen. Intres-
set är gigantiskt kring vad 
som händer med väg- och 
järnvägsutbyggnaden förbi 
Älvängen. Tyvärr har man 
stött på patrull. Det finns 
mycket att berätta om, men 
samtidigt måste vi värdera 
rapporteringen. Om den kan 
skada pågående förhandling-
ar anser inte jag att vi bör 
skynda på publiceringen av 
artiklar i ärendet. Däremot 
finns det en gräns för hur 
länge vi kan ligga still. Till 
slut blir situationen ohållbar. 
Händer det inget i en fråga 
som engagerar många blir 
just det något att skriva om.

Unik inblick
Som lokalt media får 
vi en unik inblick i de 
flesta frågor och det 
hade varit lättare om 
vi inte känt ansvar och 
respekt för vad vi skri-
ver om. Nu är de flesta 
av oss alebor på re-
daktionen och vi 
känner att vår 
funktion i Ale 
och Lilla Edet 
kommun är av 
stor betydelse. 
Vi måste värde-
ra vad vi skri-
ver om och på 
vilket sätt. Det 
är emellertid 
inte samma sak 
som att vi för-
söker skydda 

någon. Alla måste ta ansvar 
för sitt. Tvivelaktiga beslut 
ska belysas, men vi ska inte 
förstora händelser. 

När vi glider ut på svag is 
eller närmar oss en känslig 
punkt är det vanligt att vi får 
höra; "Det här är väl inget 
att skriva om?"

Den frågan brukar betyda 
att det verkligen är något att 
fördjupa sig i. Fast även vi 
är ju partiska ibland och kan 
känna på ett visst sätt i en 
speciell fråga, därför känns 
det bra att vi skickar ut en 
vädjan till våra läsare.

Vad vill ni läsa mer om? 
Det är ni som bestämmer, 
punkt slut.

Ni bestämmer

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
0303-33 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

Årsmöte
Kristdemokraterna i Ale

Måndag 2 februari kl 18.30
i Nolkyrkan, Nol

Årsmötesförhandlingar & information

Talare: Regionrådet Monica Selin

Välkomna Styrelsen.

i Ale

ÄlvängenÄlvängen
Har stängt från 6/2 

Välkomna tillbaka 19/2
Hövägen 22, Älvängen

0303-74 60 50

ÅRSMÖTE!
Söndag 22 feb 

kl 15.00

Folkets Hus, 
Älvängen

Älvbygdens Motorklubb

kallar till

Tala 
  med 
      Ulla

Dipl. psykosyntesterapeut
mottagn. Packhusplatsen2, Gbg
Tidsbest: 070-425 84 82
ulla.andrenulla.andren@pedagogiskresurs.se@pedagogiskresurs.se

Bohus-Surte vägförening
håller ordinarie 

i Bohus IF:s klubbstuga, Jennylund 
tisdag 24 mars 2009 kl. 18.00.

Ärenden enligt stadgarna.

Motioner till årsmötet skall vara 
Bohus-Surte VF, Ale kommun 

449 80 Alafors, tillhanda senast 
1 februari 2009.

Styrelse- och revisionsberättelse 
samt räkenskaper för 2008 finns 

tillgängliga på Surte bibliotek under 
tiden 4/3 - 19/3 2009. Styrelsen

ÅRSMÖTE

Catering Mat 
& Människor
Allt du behöver för festen 
eller annan sammankomst

Bufféer, smörgåstårtor m.m.
Restaurang Noblessen 

EKA Bohus • 031-58 71 81
ing-marie.brander@iss-fs.se

Glenn hälsar nya 
som gamla kunder 

välkomna!
tel. 0303-74 26 75tel. 0303-74 26 75
Alevägen 37Alevägen 37
(vid Elon i Nol)(vid Elon i Nol)

Vard 9-18Vard 9-18
Lunch 13-14Lunch 13-14

NOLS HERRFRISERING

Drop in!Drop in!

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

TYGLADAN
1000-tals meter tyg för 20kr/m

Panelmetervara 14 kr/m
Stilfull heminredning 
Färdigsydda gardiner 

Gardinstänger och tillbehör 
Kläder för hela familjen!

VÄLKOMNA!

Få en fotvårdsproduktFå en fotvårdsprodukt 
eller massageoljaeller massageolja

vid behandling avvid behandling av 
fotvård eller massagefotvård eller massage

Gäller under februari och marsGäller under februari och mars

Vattenmarie 0731-524072Vattenmarie 0731-524072

TOTAL UTFÖRSÄLJNING
av märkeskläder & skor 50-100:- 

samt presentartiklar 5-80:-

Öppet lördagar 10-14 
under februari månad

Göteborgsvägen 86, Älvängen

NU I SAMARBETE MED:

WWW.SNICKARBERRA.SE

HASSELBERGHASSELBERG
BYGG TEAM ABBYGG TEAM AB

UTNYTTJA ROTAVDRAGET!
PASSA PÅ! BOKA INFÖR VÅREN

VI UTFÖR DET MESTA! 
INOM OM-, TILL- & NYBYGGNATION. 

SNICKERIVERKSAMHET (TRAPPOR M.M.)
CERIFIERAD KVALITÉTSANSVARIG

KOSTNADSFRI OFFERT!
RING JOHAN: 0709-917979 • BERTIL 0737-641231

ELLER MEJLA: fyrtumbyggab@3mail.se

www.caremate.se
Tel 0520-66 06 96 / 0735-17 88 43

Vårdkläder
   till minipris!


