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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Sveriges Television har 
med sin Vinterstudio 
en tittarsuccé. På nära 

håll och brett över hela värl-
den följer de vinteridrot-
tens alla blågula framgångar. 
Tänk för ett slag att vi skulle 
göra samma sak – fast bara i 
Ale. Det skulle bli succé där 
också. I Ale Arena har Ale-
Surtes bandylag börjat vässa 
formen och är nu på allvar 
med i striden om en plats 
bland de främsta lagen i All-
svenskan. I Älvängens kultur-
hus är Ale HF:s handbolls-
herrar närmast oslagbara. De 
välfyllda läktarna har fått en 
isländsk favorit i skyttekung-
en, Hafstein Hafsteinsson, 
som gör mål på de mest feno-
menala vis ur minsta vinkel. 
Laget är på väg att leta sig 
upp i tvåan igen! På damsi-
dan huserar förvisso kom-
munens båda damlag i näst-
lägsta serien, men de är med 
i toppen och Nödinge är hi-
tills obesegrat vilket alltid är 
en bedrift.

Innebandyn har efter 
många framgångsrika år på 
damsidan med Surte IS IBK 
i spetsen en tuff utmaning 
framför sig. Slaget är långt 
ifrån förlorat, men stjärnfal-
let inför årets säsong är känn-
bart. Flyktade spelare till 
Pixbo, däribland Malin Er-
iksson – poängmaskin redan 
som 13-åring – saknas oer-
hört. Med tanke på spelarför-
lusterna är det trots allt roligt 
att se hur väl Surte står upp. 

Även om laget är näst sist för 
tillfället blir jag inte ett dugg 
förvånad om tjejerna krigar 
sig kvar i ettan. Inställningen 
är det inget fel på och alla vet 
vi vad som krävs för att rasera 
berg...

När det gäller skidor har 
jag dålig koll på hur det ser ut 
rent sportsligt, men vilka an-
läggningar vi har. Längdspå-
ren är välbesökta och välpre-
parerade i Dammekärr. Folk 
åker som i fornstora dagar.
Pricken över i är självklart 
nya Alebacken. Invasionen 
från väderstreckens alla håll 
är ett faktum. Nu är det inte 
längre liften och backen som 
inte räcker till – plötsligt är 
det värmestugan som är för 
liten och de ideella själarna 
sliter som slavar och behöver 
vara många fler för att orka 
i längden. Alebacken är på 
väg att bli en etablerad och 
given plats för skidentusi-
aster i Västsverige. I helgen 
räknade föreningen in cirka 
800 besökare. Fortsätter 
trenden kan Alebacken ha 
sålt över 20 000 liftkort 
innan säsongen är slut. 
En ökning med 300% 
mot i fjol. Bara att 
kunna gå in på text-
tv och se snödjupet i 
Alebacken är positivt 
chockerande.
Närmast väntar Di-
striktsmästerskap 
och Klubbmäs-
terskap i backen. 
Kanske något för 

riktiga Vinterstudion att 
bevaka.
Sammanfattningsvis kan 
konstateras att vinteridrot-
ten bjuder aleborna på stort 
utbud, men också en rejäl 
portion dramatik för den som 
sitter på läktaren.
I förra veckans tidning pu-
blicerades en felaktig skiss på 
det förslag till ny politisk or-
ganisation som partierna just 
nu diskuterar internt. Skälet 
till malören var helt enkelt att 
redaktionen erhållit ett tidi-
gare utkast som i den politis-
ka processen hade förändrats. 
Vi får tillfälle att återkomma 
i ärendet, då frågan ska upp 
i kommunfullmäktige. Innan 
dess ska också kommundi-
rektören presentera ett för-
slag till ny förvaltningsorga-
nisation. För att inte skapa 

än större förvirring 
återkommer vi 

när bilden har 
klarnat.

Ales vinterstudio

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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www.alekuriren.se
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ALEBYGDENS 
BOULEKLUBB 

håller 

ÅRSMÖTE
onsdagen den 10 februari 2010 

kl 14.00 i Starrkärrs Bygdegård

Föranmälan till någon i styrelsen 
före den 8 februari. Välkommen!

Kursstart vecka 4!
www.funinline.se, tel: 0734-444 615

Linedance i Ale
Fun In Line

Gratis ”prova på dag” 
söndag 24/1 kl. 16.00 

i Folkets Hus Älvängen

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

onsdag 27 jan kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

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 

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

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

Ale GK  •  Alfhems Kungsgård 195, 
446 91 Alvhem • Tel: 0303-336033

Kansli/
klubbchef

Ale GK söker

Mer info på

www.alegk.com
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

Årets första storupplaga!
Boka din annons 

senast torsdag 21 januari
Calle 0707-22 89 39
Kent 0704-38 52 58


