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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Fotboll kan beskri-
vas på många sätt. För 
mig är det mest un-

derhållning, även om det 
på senare år också har blivit 
ett innehåll i mitt yrke. Den 
bästa beskrivningen på spor-
ten tycker jag ändå är "det 
gröna fältets schack". Det 
är så mycket mer än att bara 
springa och sparka på den 
där läderkulan. IFK Göte-
borg är ett bra bevis på hur 
viktig helheten är, särskilt 
när det gäller att ta hand om 
ungdomar. Tidningen hade 
i veckan en utsänd på plats 
på Kamratgården. Där finns 

numera nämligen två starka 
Aleprofiler, nämligen far 
och son Hessfeldt. Gustav 
har sin försörjning från Äng-
larnas bas, då han arbetar 
som koordinator med hu-
vudinriktning att sköta allt 
socialt runt spelarna.

Att det inte bara hand-
lar om fotboll är Gösta ett 
signum för. När Gustav för-
stod att ett antal spelare be-
hövde extra hjälp med mat-
tematiken kallades farsan in. 
I grunden handlar det för-
stås om att få spelarna att 
leverera maximalt på fot-
bollsplan och då tror den 

envise att 
det är skot-
träning som 
gäller. Det 
är naturligt-
vis inte så 
enkelt. Även 
elitspelar-
na, oavsett 
ålder, måste 
känna trygg-
het och be-
höver nå en 
normal kun-
skapsnivå i 
kärnämnena. 
Om de har 
problem 
med dessa 
grund-
läggande 
kunskaper 
kommer 
resulta-
ten att bli 
hämma-

de på fotbollsplan. Därför 
har Blåvitt och säkert många 
andra klubbar också satsat 
stora resurser på att skapa en 
stabil social grund för spe-
larna att stå på. De måste ha 
något att falla tillbaka mot.

Det är således så mycket i 
denna ädla sport fotboll som 
avgörs någon helt annan-
stans än ute på plan. Det är 
därför den vise kallar spor-
ten för "det gröna fältets 
schack". Du måste flytta pjä-
serna rätt, men du måste 
också förbereda dem på 
bästa sätt. Detta faktum gör 
att seriepremiärerna som 
äger rum just nu är så hy-
perintressanta. Det är nu vi 
får se vilka som har gjort vad 
i vinter. Ahlafors IF visade 
en härlig inställning i hem-
mapremiären mot Jonsered i 
söndagseftermiddag. De höll 
fanan högt och när tillfället 

gavs slog de till. 
En straff fem 

minuter före 
slutet av-
gjorde mat-

chen.

Fotbollens gåta

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

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 031-98 31 80

Stubbar i 
trädgården?

Ring så fräser vi bort dem!
0736-78 74 34

AL Service & Försäljning

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

TYGLADAN
MISSA INTE! HÄRLIGA VÅRTYGER!
Panelmetervara endast14:-/m

 Möbeltyger 50:-/m

 Stilfull heminredning!
Färdigsydda gardiner

Gardinstänger och tillbehör

MAT- OCH SÄTTPOTATIS
Matpot: King E, Hertha, Asterix, Snöboll, Gul 

mandel. 5 och 25 kg förp. Sättpotatis 10-tal tidiga och 
sena sorter. Lök, morötter, fodermorötter, solrosfrö.  

Sv. äpplen. Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt, ca 60% 
bärhalt. Säljes från lastbil LÖRDAG 25/4

Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 
vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 3 veckor. 
0708-26 61 34

VI HÄLSAR VÅREN 
vid FÅGELDAMMARNA 

I SURTE
Valborgsmässoafton 30/4 

kl 18.00
• Reine Bäck

• Lerum-Surte Symphonic
• ”Vår kören”

Ta med kaffekorg/korv, 
grillmöjlighet fi nns.

VÄLKOMNA!

Surte Missionsförsamling/SMU
Nödinge Församling
Föreningen Svanen

Customanpassade 
golfklubbor
www.pinnhigh.se
tel. 0706-14 27 860730-792775

Älvbrinkens
Bygg AB

I Ale sedan 1985
Ny-, om- och tillbyggnad

Renovering
Försäkringsskador
Fastighetsskötsel

Postgiro 90 04 37-5

... hjälp för de som 
drabbats av cancer

Roslagsgatan 50 • 113 54 Stockholm
Tel: 08-612 42 42 • Fax: 08-612 42 45
E-post: kansli@cancerhelp.se • www.cancerhelp.se

Nygård/Lödöse Intresseförening

VILKEN SUCCÉ!
Tack för det fantastiska 

påskfyrverkeriet i Lödöse

Huvudsponsorer:

Alf Gill Transporter
Jack Midhage

Wallby Byggvaror
Lenda Fastigheter

TÖM BUTIKEN!
1000 POCKET • 1000 BÖCKER

30,40,50%
ÄGARBYTE I JUNI

TEL: 0303-96210 • ALE TORG, NÖDINGE

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 350:-

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm
Företagsmassage (F-skatt)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus


