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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Vi har vänt blad och 
inte bara lagt ett år 
bakom oss, utan även 

ett helt decennium. Per-
sonligen tycker att det mest 
har känts som en transport-
sträcka. I samband med mil-
lennieskiftet flyttade vi in 
i nya lokaler och har sedan 
den dagen mest kört in oss, 
varvat upp och tagit sikte 
på framtiden. Inför millen-
nieskiftet hotades all da-
tastyrd verksamhet av en 
möjlig kollaps. Vetenskaps-
män menade att övergång-
en från 1900-talet till 2000-
talet kunde rasera allt. Det 
var inte säkert att våra dato-
rer skulle klara av sekelskif-
tet, men det gick obemärkt 
förbi. Kvar fanns ett antal 
nyrika datanördar som fram-
gångsrikt spritt hysterin om 
den hotfulla datakraschen. 
Många företag och kommu-
ner gjorde stora insatser i 
sina elektroniska system för 
att inte riskera något. Några 
år senare skulle det visa sig 
att dataexperterna väl be-
hövde de pengar de ”tjuvat” 
åt sig inför millennieskiftet. 
IT-kraschen var inte skon-
sam mot någon.

Media i allmänhet och 
tidningar i synnerhet jaga-
des in i 2000-talet med hotet 
om att papperstidningens 
dagar var räknade. Antalet 
tidningar är idag fler än på 
1900-talets slut. Starkast till-
växt har de lokala medierna. 

De har ett innehåll som skil-
jer sig från andra stora ny-
hetsförmedlares. Fast själv-
klart påverkas även de små 
lokala medierna när världs-
konjunkturen vänder, men 
som gratistidning riskerar 
vi aldrig att tappa prenume-
ranter. Vår affärsidé bygger 
på att alla ska få tidning-
en utan kostnad. Vi har lärt 
oss att överleva och få vår 
näring från annat håll. Vår 
utmaning ligger i att fort-
sätta göra en seriös tidning 
med stort läsvärde, för det 
är inte givet att vi får behål-
la våra läsare bara för att tid-
ningen är gratis... Det hand-
lar som alltid om att göra ett 
bra jobb. 

Det måste vi ha 
gjort hittills för i obe-
roende mätningar 
läser 9 av 10 alebor 
Alekuriren varje 
vecka. Resultatet är 
smickrande, men 
också utmanande. 
För att fortsät-
ta med en posi-
tiv utveckling 
tog vi ett av-
görande beslut 
före årsskiftet 
då vi bestäm-
de oss för att 
byta tryckeri. 
Veckans tid-
ning är den 
andra i ord-
ningen som 
trycks hos 

Bold Printing i Borås som är 
Borås Tidnings stolta bygge. 
Det är ett modernt tidnings-
tryckeri på behörigt avstånd 
och som garanterar trygga 
leveranser med en mycket 
hög kvalitet. Det bådar gott 
inför 2010 och det nya de-
cenniet.

Nästa vecka ska vi sam-
manfatta de senaste tio åren 
i Ale kommun och se vad 
som egentligen har hänt. 
Personligen håller jag nog 
byggstarten av nya E45 och 
järnvägen som det mest po-
sitiva. Kanske för att jag till-
hörde de som aldrig trodde 
att det skulle bli verklighet...

Nytt år nya tag

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 

Bold Printing Borås 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

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

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

VACKRA TYGER!
– enfärgat & tryckt, i metervara & färdigsytt

VARG-, BJÖRN- & FÅRPÄLS
Teddy & fleece i många färger

 Heminredning • Kläder 

SPF 
Alebygden 

Årsmöte
Onsdag 3 februari kl. 15.00

Smyrnakyrkan Älvängen

Årsmötesförhandlingar och 
underhållning.

Det finns möjlighet att betala 
årsavgiften vid mötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast 20/1

Välkomna            Styrelsen

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

Årsmöte
Torsdag 28 januari kl 15.00

i Skepplanda Bygdegård
Utöver sedvanliga 

årsmötesförhandlingar medverkar
Göte Johansson, Vänersborg kåserar 

till bilder från en resa i främmande 
land.

Tillfälle att betala medlemsavgiften
Alla medlemmar hälsar välkomna

Styrelsen

✄Mea’s KlipphörnaMea’s Klipphörna
Nordängsvägen 1, Tel. 74 13 81

i Nol önskar 

God fortsättning
Välkomna! /Margareta

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ
King E, Snöboll, Asterix, Gul mandel, 

5 och 20 kg förp. Morötter, lök, Sv äpplen. 
Fodermorötter, solrosfrö. Enbärsdricka. 

Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- 
och tranbärssylt, ca 60% bärhalt. Säljes från 

lastbil LÖRDAG 16/1 Nol intill Shell (Tudor) 13.30, 
Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa  tur 13 februari. 
0708-26 61 34 (Ingen förbeställning)

Ansök om föreningsbidrag
Ideella föreningar och organisationer kan nu ansöka om 

ekonomiska bidrag från Vaknafonden. Grundtanken är att fondens 
pengar ska gynna nya satsningar för ungdomar i det lokala fören-
ingslivet. Syftet ska vara att aktivera unga människor i en drogfri 

och positiv miljö. Unga flickor är en prioriterad målgrupp.

Sista ansökningsdag är måndag 18 januari.
Skicka din ansökan till: 

Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen. 
Eller till epost: thomas.berggren@ale.se

Ahlafors LivsAhlafors Livs

Öppet: Vard 10-20, lör 11-19, sön 12-18
Ledetvägen, AlaforsLedetvägen, Alafors

Frukt & grönsaker, bröd & 
bakverk, livsmedel, tidningar, 
choklad, drickor, m.m.
Tedin hälsar alla välkomna!

Vi tar 
betal-
kort!

J A N U A R I K A M P A N J

20% rabatt
på alla träluckor och nyheter i laminat.

Västkustkök i Ale AB
Mats: 0704-10 92 00 
Dennis: 0766-33 93 99
www.vastkustkok.se

ÅRSMÖTEÅRSMÖTE
TISDAG 26/1TISDAG 26/1 

KL 19.30KL 19.30
Klubbhuset Forsvallen.Klubbhuset Forsvallen.
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Fotboll  Bordtennis
Handboll  Gymnastik

1948
Teros kroppsmassage på Life i Nol.

Tel 0739-85 59 93

TEROS 
KROPPSMASSAGE
För företag, idrottsklubbar 

och privatpersoner


