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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Kommunstyrelsens 
ordförande, Jarl 
Karlsson (S), till-

kännagav i veckan att Väg-
verket bekräftat att en skylt 
till Ale Arena och evene-
mangsområdet Jennylund 
kommer att sättas upp inom 
kort. Det är ett oerhört 
glädjande besked och kanske 
en bekräftelse på att ban-
dyhallen trots allt är ganska 
okej. Det kablas just nu ut 
bilder på Sveriges nya ban-
dyhallar. Sandvikens, Vä-
nersborgs och Lidköpings 
byggen kommer att ha 
kostat närmare 800 miljoner 
när det är dags för avslag. 
Ale Arena med omkläd-
ningsrum och kylanlägg-
ning knappt 40 Mkr. Den 
i sammanhanget ofattbart 
låga summan ställde ändå till 
problem när finansierings-
planen visade sig ha stora 
brister, men Ale kommun 
och Ale-Surte BK har hittat 
en långsiktig lösning som 
egentligen bara har vinnare. 
Det bör därför vara med viss 
stolthet vi skyltar upp till 
Ale Arena – Sveriges mest 
prisvärda bandyhus med en 
is som av experterna bedöms 
vara "bäst i test".

Den rödgröna majorite-
ten väljer också att i budge-
ten för 2010 stötta fören-
ingslivet lite extra. 300 000 
kronor avsätts till stimulans-
bidrag som föreningarna kan 
söka för verksamhetsutveck-

ling. Garanterat en åtgärd 
som kan generera många 
pluseffekter. Föreningslivet 
kan dessutom glädja sig åt 
att kommunen höjer bidra-
get för lönebidragsanställ-
da från 10 till 15%. De posi-
tiva satsningarna runt fören-
ingslivet kan skapa ringar på 
vattnet, för visst måste det 
finnas skäl till alla destruk-
tiva handlingar i samhäl-
let? Varför ökar skadegörel-
sen lavinartat? Varför saknar 
ungdomar mötesplatser? 
Varför ökar intresset för nya 
droger? Personligen tror 
jag det är en tyst omedve-
ten protest mot att "vad ska 
vi annars göra"? Kan fören-
ingslivet stimuleras lite extra 
kan det säkert också fånga 
upp ytterligare ett par in-
divider. Aktiva barn är 
bättre än passiva och 
det är just de passiva in-
dividerna som står för 
den aktiva skadegörel-
sen. Därför måste an-
talet aktiviteter med 
ungdomar som 
målgrupp ständigt 
uppdateras. Efter 
några års vakum 
är vi nog på god 
väg i Ale just 
nu. Satsning-
en på Mötes-
plats Ungdom i 
Ale gymnasium 
är en unik möj-
lighet. Ett helt 
hus med otro-
liga tillgång-

ar är tillgängligt onsdag- 
och lördagkvällar. Nu gäller 
det bara att sälja in idén hos 
den unga generationen och 
få dem att hitta dit. Ett sätt 
är naturligtvis att erbjduda 
kommunens ungdomar, 13-
20 år, fria busskort så pro-
blemet att förflytta sig i Ale 
eliminieras. Det föreslår nu 
också den rödgröna majori-
teten och glädjande nog så 
är även Allians för Ale med 
på samma tåg. Busskorten 
ska gälla från 1 januari 2010.

Även Ales pensionärer får 
resa billigare inom kommu-
nen. Från 1 april nästa år 
är det gratis under lågtrafik 
och helger, precis som Gö-

teborgs stad nyligen 
har infört.

Positiva besked

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 

JMS Mediasystem AB 2009.

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.
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö NYA ÖPPETTIDER! 
Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
Försmak av Julens tyger

HÖSTKOLLEKTIONEN!
GARDINER, PANELER OCH METERVAROR

MÅNGA NYA 2-PACK GARDINER

Söndag 25 okt. kl 10-15
Hjärtumsgården

Hantverkare visar och 
säljer sina hantverk

Lotteri
Kaffe med dopp 

och korvförsäljning
Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Hellevi Lundberg
Tel 0705-53 54 77

Lena Wolmeryd
Tel 0707-47 85 73

FRISKVÅRD

Catering Mat 
& Människor

gg

Allt du behöver för festen
eller annan sammankomst

Bufféer, smörgåstårtor m.m.
Restaurang Noblessen 

EKA Bohus • 031-58 71 81
ing-marie.brander@iss-fs.se

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

Beteendevetare
Relationsrådgivning

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

Privat läkar-
mottagning

För företag och privatpersoner
Hälsoundersökningar

Vaccinationer: Dags för påfyllning 
TBE?! Drop in för vacc. tis. och tors. kl. 17-20

Intyg. Körkort, ”oljeplattform”, sjöfart, 
försäkring, härdplast, adoption, aupair m.m.

Affärs- & privatresor 
för Er som vill ha personlig 

kontakt o service

Nytorget 1, 442 32  KUNGÄLV • Tel 0303-109 60

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte  bibliotek

Surte kulturhus
lördag 24 okt

Barnteater Kl 11.00

”Mamma Mu leker”
Biljetter 20:-/st 

säljs på Surte bibliotek.

• Bokfiskdamm
• Bokförsäljning (beg bilderböcker)

• Fikaförsäljning

NÖDINGE VÅRDCENTRAL
Praktikertjänst

Du som är listad hos 
oss och är riskpatient 
är välkommen att 
vaccinera Dig mot nya 
infl uensan A(H1N1) 
från och med vecka 43  
Måndag–torsdag ..............kl 16-17
Fredag ...............................kl 14-15

Mer info: www.1177.se/vgregion
& annons i dagspress och lokala anslag 
på vårdcentralen.

HÖST
KONSERT

Lerum-Surte Symphonic Band
med sångsolist Stina Zätterman.

Under ledning av Folke Taubner fram-
förs musik vi minns i genrerna 
klassisk, jazz, musikal och visa

Måndag 26 oktober kl 19:00 
i Surte Missonskyrka

Välkommen till en trivsam musikafton
Fri entré

Läs mer på www.lerumsurtemusik.se

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


