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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Puh! Vilken helg! Vad 
kul, men jösses vad 
jobbigt det blir när tio 

orter ska fira jul samtidigt! 
Nu var det kanske inte tio, 
men på väldigt många olika 
håll i vår avlånga kommun 
bjöds det på jularrangemang 
av alla de slag. Vi har försökt 
vara med på de mest publika, 
fast visst missade vi en och 
annan tomte i skogen.

Till helgen väntar lucia-
kröning i Furulundsparken. 
För er som inte har närvarat 
rekommenderar jag ett besök. 
En bättre försmak på julen 
får ni inte! Luciakandidaterna 
börjar bli varma i kläderna 
nu. De har synts hela helgen 
och börjar nog längta till 
avgörandet.

Två nummer återstår av 
lokaltidningen innan juluppe-
hållet. Årets sista tidning ska 
du ha i lådan 22 december. 
Det blir lagom till sista rycket 
eller kanske snarare en per-
fekt vän att lägga sig i soffan 
med när de sista  inköpen är 
gjorda.

I helgen delades det ut 
stipendier till höger och vän-
ster. Våra kulturstipendiater 
fick välförtjänta applåder 
och hyllningar. Allt skedde 
under en stämningsfull jul-
konsert. Arrangemanget var 
som vanligt av yttersta klass 
och det känns så rätt att Ale 
kommun visar sin uppskatt-
ning för insatser som är lätta 
att glömma bort. Likaså är 
det med det nyligen instiftade 
Vaknastipendiet. Syftet att 

uppmärksamma och upp-
muntra en eller flera ideella 
ungdomsledare är utsökt! 
Dessa insatser är ovärderliga 
för samhället. I år blev det 
Sara och Sofia Johansson, 
blott 19 år gamla, som fick ta 
emot varsitt stipendie. Deras 
ideella engagemang i hand-
bollsföreningen Ale HF är 
redan så stort att det motive-
rade en utmärkelse. Framför 
allt fyller de rollen som goda 
föredömen på bästa sätt. 
När lokaltidningen önskade 
fotografera och samtala med 
huvudpersonerna fick vi bege 
oss till Forsvallen under lör-
dagkvällen, ty Sara och Sofia 
hann bara ta emot diplomen 
innan nästa uppdrag väntade. 
De hade självklart lovat att 
servera 40 hungriga ledare 
en middag på den årliga jul-
festen...

Jag tror det är rätt att lyfta 
alla goda föredömen och 
fokusera på dessa krafter som 
motvikt till det destruktiva. 
Jag hade gärna plockat bort 
Polisronden och lämnat 
utrymme för ett positivt 
omdöme, men en tidnings-
makare vet sina begräns-
ningar. Utan läsare är en 
tidning värdelös och läsarna 
vill vara informerade, därför 
måste vi också publicera 
sådant som är mindre roligt...

Dit hör Barn- och ung-
domsnämndens ordförandes 
insändare om behovet av 
konstgräsplaner i Ale. Det 
må vara sakligt, men ack så 
bistert. Var finns framtidst-

ron? Tjänstemännens utsago 
var mer positiv och i samtal 
med dem känns en konst-
gräsplan väldigt nära, men 
visst krävs det ett politiskt 
beslut. Det är en kommunal 
investering som måste göras, 
men om Göteborg har orkat 
skaka fram 30 planer till sina 
ungdomar måste väl vi kunna 
få fram en? Det är inga astro-
nomiska belopp vi talar om. 
Det handlar mer om viljan att 
göra något. För övrigt börjar 
det nu bli svårt att köpa grus-
skor till fotbollssparkande 
ungdomar. Skoleverantö-
rerna har snart glömt det 
underlaget och då blir det än 
mer kännbart att inte kunna 
erbjudas konstgräs. Vi utsät-
ter våra ungdomar för ett 
totalt utanförskap. Har full 
förståelse för den politiska 
och demokratiska gången, 
men om tjänstemännen mer 
eller mindre är klara med ett 
förslag hade lite handlings-
kraft varit önskvärt. Vi ligger 
redan långt långt efter.

Totalt utanförskap

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.

Medlem i Gratistidningarna
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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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

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

Hösten & Julens tyger!
GARDINER, PANELER & METERVAROR

INREDNINGEN FÖR DITT HEM
KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

TYGLADAN

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Hjärtumsgården, Hjärtum, 
onsdagen den 16 december 2009, 
kl 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Nyemission avseende Lilla Edets 
 Industri och Fastighets AB (Leifab)
- Antagande av detaljplan för Smörkullen

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m.den 9 
december 2009.

LEGOSÅGNING
Förädla ditt timmer 
till byggmaterial
Jag kommer med sågen 
till dig och sågar på plats.

F:a Lennart Jonsson, Ryd. Tel 070-203 40 26

Välkomna att lyssna till 

Julens sånger
i Pingstkyrkan i Bohus

Söndag 13/12 kl 11.00

Välkommen till Alvhems IK:s

Luciafirande
på Gläntevi lördag 12 dec kl 14
Kaffe med dopp, medlemslotteri och bingo m.m.

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Dags förDags för 
Julbadet!Julbadet!

Kom till oss och bada bastu och badtunnaKom till oss och bada bastu och badtunna 
med möjlighet till kalldopp i poolen.med möjlighet till kalldopp i poolen.

Vi bjuder på glögg till badet!Vi bjuder på glögg till badet!

BAD + JULMAT INKL. LÄTTDRYCK

360:-/pers.
Min. antal  8 pers.

Affärs- & privatresor 
för Er som vill ha personlig 

kontakt o service

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


