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Verksamheten 
är miljödiplomerad

I arbetet med veckans 
bilaga har jag kommit i 
kontakt med starka per-

sonligheter i bandysporten. 
Det är inte bara en lagidrott, 
utan här finns också en 
mycket stark kultur. Jag har 
denna veckan fått lära mig 
att bandykul-
turen inte 
enbart hand-
lar om port-
följer, hals-
dukar, glögg, 
kaffe och korv. 
Bandykultu-
ren är också 
en gemenskap. 
Alla känner 
alla känns det som – och 
Ale-Surte är fortfaran-
de en svensk bandyklassi-
ker. Få har glömt profiler 
som Tommy Rosberg och 
Harri Bergbacka. Därför är 
det glada röster som svarar 
när Ale-Surtes bandybila-
ga ringer upp. Nyfikenhe-
ten är stor runt Vildkatter-
na och det blir minst lika 
många funderingar tillbaka. 
En stor andel frågor hand-
lar självklart om hallen som 
ingen kan begripa hur den 
kunde byggas för ynka 17 
Mkr. Det är med beund-
ran i rösten som replikerna 
haglar. Det var en fascine-
rande upplevelse med tanke 
på hur tongångarna har varit 
i Ale kommun.

Hur som helst så är det 
med glädje jag kan konstatera 

att det åter sjuder av liv runt 
Ale-Surte BK. Ordföranden, 
Leif Larsson (väljs på tisdag), 
är ett energiknippe och huvu-
den som har hängt tungt efter 
husbygget är åter på skaft. En 
mindre grupp entusiaster be-
stämde sig för att arrangera 

en cup i Ale 
Arena. Re-
sponsen var 
över förväntan 
och när Sport-
service Reebok 
Jofa cup startar 
nästa fredag är 
det med re-
p r e s e n t a -
tion från såväl 

Norge, Finland som Sveri-
ge och Ryssland. Villa-Lid-
köping kommer på besök 
med sitt stjärnspäckade 
lag. Jag känner på mig 
att det kommer att bli 
tre händelserika dagar i 
Ale Arena, som kommer 
att bevisa att Vildkatter-
na lever både som lag 
och arrangörsfören-
ing. Med inblick i 
förberedelserna 
kan jag lova er ett 
idrottsarrange-
mang utöver det 
vanliga i denna 
kommun. Det är 
dessutom väldigt 
kul att fokuset 
nu har återvänt 
till bandyspor-
ten och inte på 
hallen.

På söndag är det åter dags 
att göra sin medborgerliga 
plikt och rösta – denna gång 
i kyrkovalet. Varför då undrar 
vän av ordning? Därför att vi 
lever i en demokrati och har 
rätt att påvkera genom röst-
rätten. Nu är frågan hur vi 
märker på kyrkan om full-
mäktige får en viss samman-
sättning. Det finns självklart 
skillnader, men personligen 
tycker jag att det mest är ny-
anser. På det andliga planet är 
de politiska företrädarna fak-
tiskt väldigt ofta överens. De-
batten är sällan särskilt hög-
ljudd. Jag tycker du ska fråga 
kandidaterna, de är säkert på 
plats i vallokalerna, vad skill-
naden blir om du ger dem din 

röst. Jag tror svaret du 
får är "En öppen 

kyrka för alla". 
Sen att den redan 
är öppen är väl 
en annan fråga.

Vilken cup det blir!

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

Oktoberfest
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Furulundsparken

Lö 19/9, 20-01

-Blues Bastards
-Karaoke

Biljetter:
Shell i Nol
AIF kansli

-Pål & Martin
-Ompa-Ompa
-Bayersk mat

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

TYGLADAN
Ljuslyktor  • Klädtyger
Nya höstkollektionen: 

- gardiner, paneler och metervaror

Nytt parti möbeltyg 50 kr/m

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

STORT TACK!
Till alla er som på något sätt har 

uppmärksammat min diakonvigning 
samt uppmuntrat min väg till 
diakonyrket. Speciellt tack till 

Nödinge församlings kyrkogård och 
de anställda i Nödinge församling

Med vänliga hälsningar 
Ann-Christine Grosshög

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

LÖRDAGEN   26/9-2009
LÖRDAGEN  24/10-2009
LÖRDAGEN  28/11-2009

TID KL 10.00-14.OO

BOKNING LOPPISBORD
ANITA 0520-66 21 14
PRIS PER BORD 75 kr

Cafeteria fi nns

Spara annonsen

Svamp
 utställning

Skepplanda bibliotek
Söndag 20 september 

kl 11.00-15.00

Ta gärna med egen 
svamp för artbestämning

Välkomna!

LINGON - BLÅBÄR - POTATIS
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) 

20% på standardtapeter 
+ övrigt material

Utnyttja ROT-avdraget!Utnyttja ROT-avdraget!
Tommy Ström´sTommy Ström´s
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Utför måleri- och byggnadsarbete. 0763-40 51 22
E-post: tommystrom1@hotmail.com

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

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte Tel: 0704-10 92 00
Öppet: Lördagar 11-14
www.vastkustkok.se

Vi betalar 100 kr/st 
för dina gamla luckor
vid köp av nya hos oss!

HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ

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

Hur som helst så är 
det med glädje jag kan 
konstatera att det åter 

sjuder av liv runt 
Ale-Surte BK.


