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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Vill inte utmåla mig 
för att vara en kon-
junkturvetare, men 

en snabb reflektionen av 
vad instinkten säger så här 
några veckor efter semes-
tern är att den berömda 
marknaden har vaknat till 
nytt liv. Företag och buti-
ker expanderar, bygger om 
och tänker framåt. Det finns 
många goda exempel i Ale. 
Friskvårdskedjan Sportli-
fe är ett. De hann precis 
öppna portarna till anlägg-
ning nummer 32 i Sveri-
ge på Ale Torg innan de för-
kunnade en nysatsning och 
totalrenovering av gymmet i 
Älvängen. En rundvandring 
på Ale Torg bekräftar att alla 
lokaler nu är uthyrda, vilket 
också är ett positivt vitt-
nesmål om bättre tider. Ett 
annat instrument som tid-
ningen är starkt beroende av 
är orderingången av annon-
ser och reklamuppdrag. Den 
har utan förvarning blivit 
närmast hysterisk – jämfört 
med före sommaren – och vi 
måste mitt i "krisen" se över 
organisationen.

Det enda som känns lite 
smålurigt just nu är en grupp 
privatpersoner som tror sig 
vara så förmögna att de kan 
köpa en bilfabrik och garan-
tera fortsatt anställning för 
4500 personer. Totalt enga-
gerar Saab närmare 20 000 
personer i regionen. En ned-
läggning i Trollhättan skulle 

självfallet få konsekvenser 
även för leverantörer i Ale 
och Lilla Edet. Grundproble-
matiken i fordonsindustrin är 
att kunderna slutat köpa pro-
dukterna. Bara för att bilfa-
briken byter ägare betyder 
inte det att kassaflödet blir 
ett annat, så hur Koenigsegg 
har tänkt finansiera den fort-
satta driften fram till dess att 
försäljningen har nått en an-
ständig nivå – och dit är det 
väldigt långt – begriper jag 
inte. Ingen minns längre när 
Saab visade överskott i finan-
serna. Det är väldigt länge sen 
och resan dit, om man över-
huvudtaget når fram, går de-
finitivt över lik. Frågan är hur 
många?

Vi har en häftig augus-
tilördag bakom oss. Det 
sprudlade av liv över allt 
i kommunen. Den ena 
marknaden avlöstes av 
den andra. En del av ar-
rangörerna var ledsna för 
att evenemangen kolli-
derade med var-
andra. Nu fanns 
det egentligen 
ingen anledning 
till tårar efter-
som det var gott 
om publik ute. 
Det är nog sna-
rare som så att 
vi måste börja 
vänja oss vid att 
Ale kommun 
växer. Vi närmar 
oss 30 000 invå-

nare och då gör det inte så 
mycket om det är en eller två 
marknader samtidigt. Under-
laget räcker till ändå.

Fundersam blir man emel-
lertid när det endast kommer 
177 personer till Sjövallen 
för att se kommunens enda 
division två lag spela fotboll. 
Det sägs att publiken är den 
tolfte spelaren, men då kära 
alebor måste den närvara när 
laget spelar. Annars är effek-
ten ganska dålig. Så kanske 
var det alla soffliggares fel att 
Henke Larssons Högaborg 
snodde med sig alla poäng 
från Alafors? Tja, alla förkla-
ringar är värda att beakta efter 
1-5 i en ödesmatch – även de 

dåliga.

Positiva tendenser

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

En upplevelse 
för livet
Sök till Ale Lucia nr 57

• Du skall vara född senast 
1993 och vara bosatt i Ale 
kommun samt tycka om att 
sjunga

• Sista ansökningsdag: 11/9

• Vill du boka Ale Lucia? 
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se

Andrea Lindgren, Ale Lucia 2008
Mejla in ansökan & foto redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller skicka till Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

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

För en kyrka 
fri från parti-
politiken

Läs mer på www.frimodigkyrka.se

D E T  V E R K L I G A  A LT E R N A T I V E T

MÄSTERBYGG

STEFAN SKOOG

0701-56 62 70

RENOVERING
OMBYGG
TAK/ALTAN
MÅLNING
MURNING

LINGON - BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor.

Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- och tranbärs-
sylt (60% bärhalt). Endast svenska bär. Säljes från 

lastbil VARJE LÖRDAG fr 8/8 till 19/9:
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. 

0708-26 61 34 
(Ingen förbeställning) 

ANBUD
på vinterväghållning 

i Skepplanda 
2009-2010

För mer information kontakta 
Christer Norberg 

christer.norberg@gatubolaget.goteborg.se

eller 0705-18 84 36

Styrelsen för 
Garnvindans vägförening

Vi hyr ut 
lägenheter
i Alafors & Älvängen

Målje Fastigheter
0734-03 54 85

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

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

Nya Jägarskolan
Under okt/nov. startar 

Studiefrämjandet i Södra Bohuslän
i samarbete med Sv. Jägareförbundet, 
Nya Jägarskolan i Kungälv (Kareby), 

Stenungsund (Spekeröd), Tjörn 
(Rönnäng)

GRATIS KURSLITTERATUR
för ungdom t.o.m. 25 år (värde 1100:-)

För anmälan och information,
Studiefrämjandet

0303-196 96
sodra.bohuslan@studieframjandet.se


