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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Nu befinner vi oss i 
en tid som skulle 
kunna beskri-

vas som ett inferno eller en 
skärseld, men även om den 
är minst sagt hektisk inne-
håller den en stor portion 
charm. Fotbollen har precis 
tagit slut och nu presenteras 
nyförvärv till höger och vän-
ster, samtidigt har vinter-
sporter som handboll, inne-
bandy, basket och bandy 
tagit fart. Allt ska rymmas på 
lokaltidningens sportsidor. 
Det är självklart inte möj-
ligt, i så fall hade det krävts 
en bilaga varje vecka. Vi får 
ta det bit för bit, vecka för 
vecka. I lördags var det ban-
dypremiär för Ale-Surte 
borta mot klassiska IFK 
Motala. Ale-Surtes träna-
re, Urban Aheinen, beskrev 
förlusten på ett nytt bandy-
språk. "Vi är vana att träna 
och spela bandy på parkett. Det 
underlaget kunde inte Motala 
erbjuda och därför vann vi inte 
heller, men hälften av mat-
cherna går i Ale Arena och 
där blir vi mycket svårslagna". 
Det ska tveklöst bli mycket 
intressant att följa Ale-Surte 
i vinter – förhoppningsvis 
blir det som Urban Aheinen 
har antytt mycket sköndans 
hemma på parketten...

Vi har haft hjälp av Jo-
hanna Roos, tidigare elev i 
Ale gymnasium och numera 
journaliststuderande på 
Ljungskiles Folkhögskola, 

under två veckor. Hon har 
fått arbeta med den senas-
te jämförelserapporten om 
hälsan i Ale. Det är frustre-
rande att konstatera att unga 
flickor sticker ut i tabeller-
na. Det har varit så en tid 
och än så länge har åtgär-
derna inte givit resultat –må 
vara att det är ett långsiktigt 
arbete – det är ändå frustre-
rande särskilt när det görs 
så mycket för att motver-
ka en negativ spiral. Den se-
naste insatsen är riktad åt att 
skapa en attraktiv mötesplats 
i Ale gymnasium. Det initi-
ativet är riktigt och resulta-
tet kommer att bli bra, men 
Rom byggdes inte på en 
dag... Det främsta skälet till 
att det på sikt kommer att 
bli en jätteframgång är att 
ungdomarna är med i utfor-
mandet och har så varit enda 
från början. Ale kommun är 
känt för att alltid ha jobbat 
med ungdomar och inte 
bara för ungdomar. Det ska 
man tveklöst fortsätta göra.

Ungdomar klagar över 
stress, oro och presta-
tionsångest. Kärnan till 
det problemet tror jag 
vi hittar i det som de 
ofta beskriver som sin 
käraste ägodel, mo-
biltelefonen. Det sägs 
idag att ungdomar är 
on-line. Det brukar 
mötas med ett fniss, 
men jag tror det är 
allvarligare än så. Det 

är väl positivt att vara nåbar, 
men när det plötsligt över-
går till att vara ett mer eller 
mindre krav riskerar det att 
bli belastande. Ungdomar 
vill ha koll heter det. Kollen 
har de med hjälp av mobilte-
lefon och internet. Det gör 
dem också tämligen begrän-
sade och dessvärre har det 
medfört att allt fler väljer 
att vara hemma på sin fritid. 
Där kan de ha koll på allt 
som skrivs i olika forum och 
kan dessutom delta själva i 
"snacket". Forskare menar 
att det är det nya sättet att 
umgås. Milda makter, jag får 
ångest av blotta tanken att 
sitta hemma särskilt om um-
gänget består av en dator 
och en mobiltelefon. Nej, vi 
måste lära ungdomar att för-
hålla sig till den nya tekni-

ken annars kommer 
hälsotillstån-

det förbli ång-
estladdat och 
oroligt...

Nytt bandyspråk
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HUNDMOTIONÄRERNA
Hundrastningsföretag under

uppstart söker kunder
till start i Januari.

FFör info kontakta: Therese Dahlinör info kontakta: Therese Dahlin 
& Lena Svensson 0735-026603& Lena Svensson 0735-026603

www.hundmotionarerna.sewww.hundmotionarerna.se

Vi älskar att 
städa, gör du?
Nu kan ni få 6 timmars städning i månaden för 995 kr

Kontakta vår kundtjänst på 031-130086 eller info@rivalrelax.se

www.r ival re lax .se

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

20% på standardtapeter 
+ övrigt material

Utnyttja ROT-avdraget!Utnyttja ROT-avdraget!
Tommy Ström´sTommy Ström´s
MMÅLERIÅLERIF-

sk
at

t
F-

sk
at

t

Utför måleri- och byggnadsarbete. 0763-40 51 22
E-post: tommystrom1@hotmail.com

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

pelletsoutlet.nu

Researrangemang & 
beställningsresor

- Hela Europa är vårt arbetsfält

 Fler nyheter på vår hemsida

28 November
Julhandla i Ullared

Resor 2009

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram 

0520-65 75 00

Nu är det dags för Julbord
Vi har bussar för stora och små

sällskap. Vi hjälper även till med
bokning av julbord och andra aktiviteter

30 nov – 3 dec

Upplev Julstämning i Berlin
med Hemmets Journal

Reseledare Tom Birkeland
13 – 15 december

Julmarknadsresa
till Timmendorfer Strand 

och Lübeck. Bo på 5 stjärniga 
Lyxhotellet Maritim Seehotel

Paketresor 2010
Augusti 2010

Normandie, Bretagne 
och Paris

19 – 28 september 2010

Normandie, Bretagne
och Paris


