
Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Så var även Alebacken 
officiellt invigd. Kom-
munens främsta re-

klampelare har gjort en stor-
artad insats redan innan den 
invigdes. Den har till och 
med lockat skidentusiaster 
från Danmark, men fram-
för allt har det varit besö-
kare från hela Västsverige. 
Under fredagens Vaknakväll 
där det var gratis skidåkning 
för alla upp till 20 år var det 
en hel del som vittnade om 
att de tagit bussen från Gö-
teborg! Så nog var Aleback-
en värd sitt sprakande fyr-
verkeri i lördagskväll efter 
att kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (S), 
klippt det klassiskt blågula 
bandet och förklarat backen 
för invigd.

Det blev en del kommen-
tarer på förra veckans ledare 
om gratis kollektivtrafik. 
Många har tagit förslaget på 
fullaste allvar och därför re-
dovisat i detalj hur omöj-
ligt det är... Må så vara ur ett 
ekonomiskt kortsiktigt per-
spektiv, fast min grundidé 
var faktiskt bara att röra om 
lite i grytan. För mig skulle 
det räcka långt om vi bara 
kunde ha som utgångspunkt 
att göra kollektivtrafiken så 
attraktiv som möjligt och då 
blir ju slutmålet självklart 
att det ska vara gratis. Det 
är det enda som är gott nog 
och som skulle kunna förmå 
den siste bilvännen att låta 
kompisen stå kvar utanför 

huset. Dessutom handlar 
det inte enbart om ekono-
mi, utan hur dyrt förslaget 
än må vara så är ett kollek-
tivt resande folk ända sättet 
att rädda jorden till efterle-
vande. Det vet vi, men vi vill 
ogärna prata om det.

Av livets alla goda ting 
och mest tillfredsställan-
de ögonblick så rankar jag 
nog varje nyanställning 
högst. Att erbjuda en med-
människa ett fast arbete slår 
ut det mesta. Å andra sidan 
är motsatsen, att medde-
la avsked eller besked om 
att jobbet har gått till någon 
annan, bland det värsta 
du kan tvingas göra. Vi är 
stolta över att i veckans tid-
ning kunna presente-
ra en ny medarbeta-
re. Personligen tycker 
jag det är särskilt roligt 
att Susanne Eriksson 
kommer från krisdrab-
bade Trollhättan. Det 
gör ont när man ser 
hur våra vänner i 
"norr" slits mellan 
hopp och för-
tvivlan. Även 
om förra veck-
ans besked om 
en affär mellan 
Spyker och GM 
har givit tillfäl-
ligt lugn kan 
den störste idi-
oten räkna ut 
att kärnproble-
met ligger inte 

hos ägaren. Produkten från 
fabriken säljer inte. Produk-
ter som inte säljer behöver 
inte tillverkas. En utebliven 
tillverkning behöver således 
ingen personal. Försäljning-
en är marginell och kommer 
ta lång tid att vända, för lång 
tid är jag rädd.

Kanske ändrar man kon-
cept? Det måste man rättare 
sagt göra, eftersom dagens 
sortiment inte har varit till-
räckligt säljande. En ny in-
riktning kommer inte att 
innebära fler jobb, inte ens 
samma mängd som idag. 
Trollhättans många fordons-
anställda kommer att drab-
bas, liksom staden i stort. 
Det är bara en fråga om 

tid. Med det i baga-
get känns det extra 

roligt att anstäl-
la en trollhät-
tetjej!

Danskar till Ale!

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

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

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 

KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA
Bohus-Surte vägförening

kallar till årsstämma 
Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 19.00

Plats: Bohus IF:s Klubbstuga, Jennylund

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga 
14 dagar före årsstämma på Surte Bibliotek. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 10 februari, 2010.

Välkomna!
- Styrelsen

Så här fungerar din kommun
Deltag i cirklar där du får inblick i 
hur kommunen fungerar.

Inriktning fysisk planering för väg/
järnvägsutbyggnaden i 
Götaälvs dalgång, Ale kommun
Start: Mån 8 februari kl 19:00
Lokal: Ale Gymnasium 3 träffar
Pris. 200 kr
Ledare: Bert Andersson

Inriktning vård och omsorg
Start:Tors 25 feb 19:00 3 träffar
Lokal: SV Älvängen
Pris. 200 kr
Ledare: Ingela Steén

Anmälan på
0303-74 85 02
eller ale@sv.se

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Årsmöte
I Medborgarhuset, Ledet
torsdag 11 feb kl. 17.00

PROgram:
Parentation,

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Underhållning av Bannuwakören

och Ukulelegruppen.
Kaffe med semla.
Lotteridragning

Varmt
välkomna!

Susanne Eriksson är senaste tillskottet till 
Alekurirens redaktion.

Alekuriren har 
nyanställt
Lågkonjunkturen till trots – Alekuriren 
satsar sig ur krisen! Förra veckan anställde 
redaktionen ytterligare en grafisk formgivare. 
Styrkan kryddas med Susanne Eriksson 
från Trollhättan. Det är främst efterfrågan 
inom området övrig reklamprodukton, den 
så kallade byråverksamheten, som kräver mer 
resurser.

– Vi hoppas därmed kunna höja servicegra-
den till våra kunder, det vill säga snabbare le-
veranser och högre kvalité, säger vd Kent Hy-
lander.

Annonsförsäljningen låg konstant under 
2009, trots ett stort tapp på motorsidan. 

– Lokala medier påverkas generellt sett inte 
lika mycket av konjunkturcyklerna, menar 
Kent Hylander.

Ålder: 25
Bor: Trollhättan.
Utbildning: Digitala Media, Högskolan Väst
Yrke: Grafisk formgivare på Alekuriren
Intressen: Träna
Drömresa: Brasilien
Äter helst: Sushi
Bonusfakta: Har haft fem timanställningar 
samtidigt. Känns skönt att satsa helhjärtat på en plats.

SUSANNE ERIKSSON

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 40
susanne@alekuriren.se

ÅRSMÖTE

ALE MHF
Söndag 28 februari

Klubbstugan i Älvängen.

Kl 15.00 Ale MHF-U

Kl 15.30 Ale MHF

Kl 16.00 Ale Trial Klubb
 Välkomna, Styrelsen

Ö P P N I N G S E R B J U D A N D E

Upp till 20% rabatt
på hela sortimentet

Besök vår butik. Öppet mån-fre 15-18, lör 11-14

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99


