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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Jag fick skäll för ett tag 
sedan, inget ovanligt i 
och för sig. Sånt händer 

om man tycker något, men 
det är smällar man får ta. 
Det var dessutom ingen 
alebo, utan en besökare på 
ett av våra många sporteve-
nemang i kommunen. Ved-
ebörande som satt bred-
vid mig på läktaren undra-
de om jag skrev för en tid-
ning. Jag bejakade frågan 
och hon undrade då om det 
passade sig att vara "partisk" 
i mitt yrke.
Jag vet ju att svaret är att 
journalister alltid ska hålla 
sig neutrala, men jag kände 
för att vara motvallskärring.
"Ja, det passar alldeles ut-
märkt att vara partisk när 
våra lag spelar."
Hon krävde en förklaring 
och jag måste erkänna att 
jag hade lite svårt att förkla-
ra mig just då. I grunden är 
det fel, men med lite efter-
tanke känns det ändå rätt.
Som lokalredaktör är det 
härligt att leva sig med i 
klubbarnas framfart. Jag 
skulle aldrig kunna tänka 
mig att se Surte IS inne-
bandytjejer strida för nytt 
kontrakt och inte jubla när 
de gör mål. Jag skulle aldrig 
drömma om att inte gläd-
jas med killarna i Ale-Surte 
eller lida i motgångens 
stund. När Ale HF möter 
Göteborgslagen i handboll 
är det väl självklart vilken 
sida man står på. Det skulle 

aldrig falla mig in att vara 
opartisk. I glädje och sorg är 
det Ales alla sportsliga fram-
gångar som gäller. Press-
etiskt rätt eller fel tänker 
jag inte borra djupare i. Jag 
tänker fortsätta gapa, jubla 
och applådera när våra lag 
förtjänar det.
Självklart är det viktigt att 
texten i tidningen blir åter-
given så neutralt som möj-
ligt. De som inte är på plats 
ska ha en vettig chans att 
bilda sig en uppfattning. 
Men att åka runt bland 
kommunens arenor och vara 
neutral kommer inte att 
hända. Är vi på Nolängen 
är det Nol IK som gäller, är 
vi på Vimmervi är det Nö-
dinge. Är det derby – gläds 
vi med segrarna...

Veckans tidning 
skulle ha innehål-
lit en näringslivsbila-
ga. Den kommer nästa 
vecka istället. Av prak-
tiska skäl valde vi att 
göra en snabb för-
ändring. I veckans 
nummer får du 
istället ta del av 
både glädje och 
sorg. Ale-Surtes 
herrar har slitit 
sedan i augusti 
för att förhopp-
ningsvis nå ett 
elitseriekval. 
Två bleka in-
satser mot bot-
tenlagen Blåsut 

och Otterbäcken förstör-
de den möjligheten. Nu tog 
säsongen slut sådär tråkigt 
snabbt istället. Med tanke 
på 85 ispass och 34 matcher 
så är det självfallet en miss-
räkning, men en intressant 
sådan. Den uteblivna fram-
gången kan nämligen bero 
på något så ovanligt som en 
överdos i träning...
Surtes innebandydamer har 
haft motsatt problematik. 
Först i slutet har tränings-
närvaron varit till tränarnas 
belåtenhet och då har också 
resultaten kommit.
Även i sportens värld verkar 
mottot "lagom är bäst" 
regera.

Neutral – aldrig!

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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perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
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jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

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

SemesterstängtSemesterstängt
vecka 10vecka 10

NOLS HERRFRISERING

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

Drop in!Drop in!

Välkommen till
KULTURFÖRENINGEN 

BRUKSONGARS

ÅRSMÖTE
3 mars kl 19 i Glasbruksmuseet
Vi bjuder på kaffe   /Styrelsen

Kallar till

ÅRSMÖTE
den 9/3 kl 17.00

i Oasens lokaler,
Göteborgsv. 93, Surte

Sedvanliga mötesprotokoll

          Välkomna!
         /Styrelsen

Brottsofferjouren
i Ale

Nödinge Norra
Vägförening

håller

Torsdag 5 mars kl 18.30
Bygdegården, Nödinge

Ärende enligt stadgarna.

Verksamhetsberättelse finns 
att läsa på biblioteket i Nödinge.

ÅRSMÖTE

”GULDKORN i vardagen”  
Du som är ledig dagtid, 

 t.ex. arbetslös eller sjukskriven,  
välkomnar vi till en informationsträff  
där vi berättar om vilka olika aktiviteter 

som vi kan erbjuda Dig.  
Gruppen och ledaren hittar tillsammans 

”GULDKORNEN i vardagen”. 
Det kommer också att finnas möjlighet  

att delta i olika föredrag och upplevelser. 

Tisdag 3 mars, kl. 14.00 

Repslagarmuseet - Älvängen  
(Gula tegelbyggnaden – andra våningen.) 

Vi bjuder på fika! 

VÄLKOMMEN!  
NBV Väst 

Monica Jonsson 0709-98 50 26 

Nol-Alafors vägförening
håller ordinarie 

den 10 mars kl 19.00
i Medborgarhuset, Alafors 

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast den 27 feb 2009.

Nol - Alafors Vägförening
Styrelsen

Svante Westin
Tfn 0520-98105
Mobil 0709-634738

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-280105

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Rotrenovering? Kontakta oss

Nyinstallation Renovering & Anbud

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

Vaccinationer. Rese-, TBE, m.m. 
Drop in för vaccination tis. o tors. kl. 17-20.

Beteendevetare

Mejselv 2•Stenungsund (bredvid Sv. Bilprovn.)
Tel: 0303-65780

Privat läkar-
mottagning

Prickmottagning. Kontrollera dina
prickar. Bedöming och ev. operation av leg. 
läk. Mattias Block, kirurg. Tidsbeställning.

Hälsoundersökning o intyg


