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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Göteborgs-Posten, 
i folkmun kallad – 
den stora draken – 

har överraskat oss igen med 
artiklar förankrade någon-
stans i Ale kommun. Som 
ett brev på posten får vi som 
jobbar ute på fältet omgåen-
de möta frågor om hur det 
känns med två tidningar på 
"marknaden". Lika förvå-
nade som vi tar emot frågan 
likan förvånande verkar vårt 
svar vara. "Vi älskar det".
Ale kommun närmar sig 30 
000 invånare, blott ett par 
tusen kvar, det händer mäng-
der av saker överallt – i norr 
och söder. Definitivt i cen-
trum. Det är tufft att täcka 
det här på två till tre personer. 
Ännu svårare är det att sam-
tidigt hinna "gräva", det vill 
säga att sätta sig in i mer kom-
plicerade frågor och utreda 
bakgrund, fundera kring 
konsekvenser samt analyse-
ra olika åsikter runt händel-
ser och skeenden. Vi vet att 
det vi uppmärksammar i lo-
kaltidningen ofta får stort ge-
nomslag. Det är naturligtvis 
positivt. Kan fler saker upp-
märksammas, fler alebor få 
rösten hörd och flera frågor 
belysas ur fler aspekter är jag 
den förste att applådera.

Som trogen läsare av Gö-
teborgs-Posten – en gratis-
prenumeration var det första 
jag fick när jag flyttade hemi-
från – välkomnar jag självfal-
let fler artiklar från min hem-
kommun. Bäste läsare av Ale-

kuriren, det är inte som ni tror 
ett hot. Det är en möjlighet. 
En möljlighet att ännu fler 
händelser uppmärksammas, 
såväl positiva som negativa. 

Jag har längtat till den 
dagen då vi inte längre är en-
samma på presskonferenser-
na som Ale kommun envist 
fortsätter – med all rätt – att 
bjuda in till. Jag längtar till 
den dagen då vi kanske till 
och med är två representan-
ter från två olika media på ett 
ortsmöte i Starkärr – fast det 
kommer nog inte att hända. 
Jag är för dum för det. I prin-
cip händer det alltid två saker 
samtidigt. Skulle vi vara två 
på samma ortsmöte skulle 
jag snabbt kolla i kalendern 
för att se om det inte händer 
något annat någon annan-
stans. Det finns ju ingen 
anledning att två skri-
ver om samma sak och 
ingen om något annat 
som sker... Dessutom, 
och det kan vara bra att 
skriva innnan höstens 
ortsmöten planeras, 
har det varit väl-
digt många kolli-
sioner av ortsut-
vecklingsmöten. 
Eftersom samt-
liga önskar att 
vi närvarar blir 
det svårt när det 
ibland till och 
med är upp till 
tre ortsmöten 
samtidigt. Det 
vore förnäm-

ligt om GP kunde avlasta oss 
där, fast det är ju kvällstid och 
dessutom i Ale kommun... 
Den största fördelen med 
om draken kunde landa lite 
oftare i Ale är dess oberoen-
de ställning. Det är trots allt 
ett media som läsarna fortfa-
rande betalar, vilket snart gör 
dem unika.

Fast det finns ett stort be-
kymmer. Drakens nyheter 
når inte alla och redaktionens 
öron är för långt bort från 
medborgarna för att kunna 
tjäna dem på bästa sätt. An-
talet prenumeranter är dess-
utom bara hälften så många 
som lokaltidningens läsare. 
men ändå säger jag utan 
tvekan; landa drake, landa! 

Du gör mitt morgon-
kaffe ännu bättre 

med lite innehåll 
från Ale. Hoppas 
ni kan bevaka 
några markna-

der också...

Landa drake, landa!

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

VILLA-
DRÄNERING 

UTFÖRES
SAMT TRÄDGÅRDSANLÄGGNING 

TILL FÖRMÅNLIGA PRISER.
GRATIS KOSTNADSFÖRSLAG

MD-ENTREPRENAD
MAGNUS 0704-38 07 97

PASSA PÅ - ROTAVDRAG GÄLLER!PASSA PÅ - ROTAVDRAG GÄLLER!

BBOHUSOHUS MMÅLERIÅLERI & & BBYGGYGG

UUtför allt inom måleri, takomlägtför  allt inom måleri, takomläg
gning,fönsterbyte,altaner,mindregning,fönsterbyte,altaner,mindre 

om och tillbyggnader mm.om och tillbyggnader mm.

ROTAVDRAG - 50%ROTAVDRAG - 50%
Magnus 0705-923715Magnus 0705-923715

info@bohusmaleri.se www.bohusmaleri.se

Kursstart vecka 37!
www.funinline.se, tel: 0734-444 615

Linedance i Ale
Fun In Line

Gratis ”prova på dag” 
söndag 6/9 kl. 16.00 

i Folkets Hus Älvängen

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) 

SPF
Skepplanda-Hålanda

och Alebygden

Informations- och frågeträff
med temat

BO & LEVA
Hur får vi ett framtida boende med god 

livskvalitet för Ale kommuns pensionärer?

Tisdagen den 8 sept 2009 kl 16.00
Plats: Skepplanda bygdegård

Vi välkomnar representanter för Ale kommun, 
kommunens byggmästare, fastighetsägare,

 medlemmar i pensionärsföreningarna SPF, 
PRO och RPG samt övriga pensionärer.

Välkomna
Styrelsen

inbjuder till en

CHI BALL
Träningen som ger rörlighet, styrka,   
balans och harmoni. Chi Ball passar
såväl ung som gammal, tränad som

otränad. Start onsdag 9/9 i Surte.
Prova gärna en gång!

Info & anmälan: Carina, 031-98 10 85

StyrelsenVälkomna!

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
tisdagen den 15 sept

kl 19.00
i Alvhems Kungsgård

Ärenden enligt stadgarna

ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

Vi hyr ut 
lägenheter
i Alafors & Älvängen

Målje Fastigheter
0734-03 54 85

Ahlafors LivsAhlafors Livs

Öppet: Vard 10-19, lör 11-18, sön 11-16
Ledetvägen, AlaforsLedetvägen, Alafors

Ponnyridning & korvgrillning
sönd 6 sept kl 13-15
Hjärtligt välkomna!

Nybörjarkurser i:

Torsdag 17/9 kl 19.00
Linedance

Square Dance
Måndag 14/9 kl 19.00

Bengt 0304-47499 • Ulf 0707-87 57 01

SurteSurte SwingersSwingers

I Surte kulturhus

Skall ha sin

BASAR
Lördag 21 nov 2009

i Skepplanda församlingshem

Vi vore tacksamma för 
lotterivinster, i första hand 

till vårt listlotteri.
Kontakta gärna

Marianne Johansson 0303-33 81 94
Maj-Britt Nilsson 0303-33 80 93

SENAST 20 SEPT

Tack på förhand! /Styrelsen

Skepplanda Röda Korskrets


