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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Fem veckor låter som 
en evighet. I så fall 
världens kortaste. 

Jag tycker det gick väldigt 
snabbt och lagom till augus-
tivärmen var det läge att gå 
in. Nåväl, vi får väl använ-
da balkongen och det tråd-
lösa nätverket lite mer. Det 
är skam att klaga när man 
precis har varit befriad från 
allt ansvar i 25 dagar. Bara 
att få vakna av sig själv, inte 
av en tjutande klocka eller 
en plågsamt ringande mobil-
telefon, är värdefullt. Oav-
sett väder – semester är allt 
bra gott ändå.

Många läsare har till skill-
nad från oss på redaktio-
nen inte uppskattat vår le-
dighet. Visst är det roligt att 
tidningen är efterlängtad, 
men faktum är att Alekuri-
ren, undantaget 1996, aldrig 
har kommit ut i juli månad. 
Skälet är ganska enkelt. Det 
krävs minst sex personer för 
att klara utgivningen och 
produktionen av en lokal-
tidning. Vi behöver säljare, 
journalister, grafiker och re-
digerare. Eftersom vi bara 
är sju heltid på redaktio-
nen blir det ohållbart om vi 
ska ha semester en i sänder. 
Dessutom är annonsörer-
nas intresse för att expone-
ra sig lokalt under somma-
ren begränsat. Varje utgåva 
i juli skulle kosta företa-
get en förmögenhet – mer 
än vad det kostar att stänga 
kontoret. Därför har vi valt 

att ta gemensam semes-
ter för att sedan kunna ge er 
bästa tänkbara lokaltidning 
övriga veckor på året. Jag 
har räknat på det här tusen 
gånger och ekvationen slutar 
på samma sätt varje gång. 
Möjligen skulle vi kunna ge 
ut ett sommarnummer mitt 
i juli, en tidning som för-
bereds i god tid. Det skulle 
kunna vara ett alternativ, om 
inte annat så för annonsö-
rerna. Nyhetsartiklar som 
skrivs i förväg brukar dock 
sällan väcka någon större 
uppmärksamhet...

På ledarsidan denna vecka 
hittar ni en hälsning från 
Budesti kommun i Molda-
vien. Det är självaste borg-
mästaren som skriver till 
er. Hon uttrycker sin 
enorma tacksamhet 
över insamlingen som 
genomfördes för Euro-
pas fattigaste barn. Läs 
den!

Sommarens störs-
ta nyhet i Ale är 
Regeringsrät-
tens beslut om 
överklagan-
det av detalj-
plan 9 i Älväng-
en. Rätten gick 
på kommunens 
linje och anser 
inte att den nya 
vägdragningen 
tar för många 
parkeringsplat-
ser i anspråk. 

Bengt Bengtssons fastig-
het med bland annat Team 
Sportiabutiken i kommer nu 
allt närmare en inlösen. Be-
kymret är att de segdrag-
na förhandlingarna inte har 
lett till någon nybyggnation. 
Butikerna riskerar att för-
svinna från Älvängen. Det är 
knappast ett steg i rätt rikt-
ning för en ort som av kom-
munen har målats upp som 
en av två expansiva central-
orter.

Jag hoppas att parterna 
sätter sig runt bordet, oav-
sett vem som är juridiskt an-
svarig, och enas om hur man 
kan hjälpas åt för att tillska-
pa åtminstone ett nytt af-
färshus i Älvängen. Det 

kommer att behövas 
när rivningsmaski-

nerna rullar in på 
Norra Torget.

...det gick snabbt

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

Jag vill gärna berätta för er att vårt 
projekt “Holiday of friendship 
2009”, som påbörjades 24 juni -09, 

avslutades den 4 juli. Alla 100 barnen 
har mottagit diplom för att de deltagit 
och de mest aktiva omnämndes också 
särskilt. Nu håller vi på med att arbeta 
fram en detaljerad rapport angående 
projektet och vi kommer att sända den 
till er för att ni ska få fullständig infor-
mation.

Jag vill tacka er från hela mitt hjärta 
för att ni gjorde det möjligt för våra 
barn att delta i detta underbara som-
marläger. Tack vare er välvilja och att ni 
tagit det på fullaste allvar hade barnen 
tio oförglömliga dagar, en utflykt på 
landet, museibesök, massor av aktivite-
ter, hälsosamma måltider och det allra 
viktigaste: vi lyckades samla ihop dem 
och då utöva social integration, tolerans 
och att informera dem om riskerna som 
är förenade med trafficking (prostitu-
tion och människohandel) – en fråga 
som berör alla länder.

Den enormt stora hjälpen vi fick från 
er är av särskild betydelse, eftersom 
utan er, utan era snälla hjärtan, skulle 
det inte ha varit möjligt att genomföra 
det. Jag tror emellertid att ni kommer 

känna den allra största glädjen när ni får 
se bilderna med barnens lyckliga och 
leende ansikten.

Än en gång, på alla 100 barnens 
vägnar, och på deras föräldrars och mor- 
och farföräldrars vägnar – mottagarna 
av er generösa välvilja – vill jag uttrycka 
min tacksamhet, respekt och aktning 
för alla dem som gjorde det här otroliga 
sommarlägret möjligt. Jag skulle vilja 
tillägga att ni för alltid kommer att 
fortsätta vara vänner till de 100 lyckliga 
barnen som sa: “Tack Sverige, tack 
människorna i Ale!”

Högaktningsfullt,
Nina Costiuc
Borgmästare

Kära vänner,

E45, vid Motel Göta Älv

Vi har tagit över 
Svensk Kassaservice tjänster.

Biltillbehör, smörgåsar, 
korv med bröd, kaffe, 
tidningar och godis.

Vard 7-21 Lörd-sönd 8-20 • 0303-33 61 44

Tel. 0735-69 39 41 • Göteborgsv 52, Älvängen
E-post: abrosta@yahoo.se

Onsdag 19 augusti har vi 
Prova-På-Dag för nya elever.

Ring för mer info & anmälan.

Välkomna önskas alla
gamla och nya elever!

Nu tar vi emotNu tar vi emot nyanya 
eleverelever till ridskolan!till ridskolan!

Ingen åldersgräns.

Risveden
Rammdalen - Korparnas dal

Lör 15 augusti kl 10.00

Guidad vandring i trollskog och 
blockterräng under 4 tim i delvis obanad 
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Svante Westin
Tfn 0520-981 05
Mobil 0709-63 47 38

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-28 01 05

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Nyinstallation
Renovering & Anbud

Beteendevetare
Relationsrådgivning

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

Privat läkar-
mottagning

För företag och privatpersoner
Hälsoundersökn. och intyg

Vaccinationer: TBE-, rese- m.m. 
Drop in vacc tisd och torsd (ej 18/6) kl. 17-20
Prickmottagning. Kontrollera 
dina prickar. Bedömning och ev. operation av 
leg.läk. Mattias Block, kirurg. Tidsbeställning

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

TYGLADAN
Panelmetervara endast 14:-/m

Mängder av tyger 20:-/m
Färdigsydda gardiner till otroliga priser!

 Gardinstänger & Tillbehör
Kläder för hela familjen!

Välkomna!

Nu ännu merNu ännu mer 
leksaker,leksaker, 

presentkort,presentkort, 
m.m.m.m.

89:an’s Shop
Prisex

Det lilla varuhuset med 
det stora sortimentet

Glödlampor 2-pack 6:-
Knappcellsbatterier
till klockor 5:-/st
Pajformar av 
aluminium 2-pack 37:-

Göteborgsv 89
Älvängen


