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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Jag tror vi går en spän-
nande vår till mötes. Val-
temperaturen kommer 

snart att stiga. I nästa månad 
fastställer de sista partier-
na sina kandidatlistor och 
sen är det dags att börja 
jakten på röster. Redan i 
detta nummer av Alekuri-
ren kan ni notera att Soci-
aldemokraterna värvat till-
baka Tyrone Hansson som 
lämnade politiken efter förra 
valet. Det är en viktig pus-
selbit ur flera olika aspek-
ter. Självklart är det bra med 
personer som är folkligt för-
ankrade med stort kontakt-
nät, men det bästa – och det 
håller nog även oppositio-
nen med om – är att ytter-
ligare ett namn född under 
1970-talet tar plats på en 
fullmäktigelista. Det är av 
mycket stor vikt för fram-
tiden att nästa generation 
inte bara träder fram, utan 
också får förtroende och an-
svarsfulla uppdrag i den po-
litiska organisationen i Ale. 
Det kan annars utvecklas till 
ett mer eller mindre kata-
strofscenario om våra äldre 
förtroendevalda väljer att 
sluta samtidigt. Återväxten 
måste börja ta fart på allvar. 
I den utvecklingen har sjålv-
klart de två största partier-
na, Socialdemokraterna och 
Moderaterna, ett extra stort 
ansvar att visa vägen. Mo-
deraterna i Ale är ett före-
döme där man tidigt släpp-
te till ett stort antal styrelse-

poster till ett gäng 80-talis-
ter. Mycket tyder också på 
att man kommer att ha ett 
stort antal kandidater födda 
under 70- och 80-talet på 
sin fullmäktigelista.
Valet för övrigt känns svårt 
att förutspå. Det gäller även 
vad som kommer att bli de 
stora valfrågorna. Vågar 
man gissa på skola, vård och 
omsorg?

Repslagarna gjorde som 
vanligt succé när Båtmäs-
san 2010 i Göteborg invig-
des. Det är kul att se hur de 
har lyckats skapa ett bestän-
digt intresse för den ädla 
konsten att slå rep. År efter 
år återkommer flertalet av 
besökarna för att ta del 
av Föreningen Bevara 
Repslagarbanans ut-
ställning. Det enda 
som oroar är att rep-
slagarna delar alepo-
litikernas gemensam-
ma problem att de inte 
blir yngre. Fören-
ingen har gjort 
en mycket stor 
insats för kul-
turhistorien i 
arbetet med 
att bevara kun-
skapen runt 
hantverket, 
men för att 
det ska vara 
värt jobbet 
måste en ny 
generation 
ta vid. Rep-

slagarmuseet står inför en 
viktig generationsväxling. 
Återväxten är nummer 1 när 
det gäller alla former av be-
varande.

Till helgen börjar vintero-
lympiaden i Vancouver. Det 
blir spännande att följa och 
visst önskar man att någon 
av de svenska deltagarna var 
från Ale så att man kunde 
motivera en resa för att på 
nära håll följa idrottarnas 
största arrangemang… Tills 
det blir verklighet får man 
nöja sig med bandyallsven-
skan. Det är ganska spän-
nande det också!

Återväxten nr 1

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

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

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 

Starrkärr Kilanda
Hembygdsförening

ÅRSMÖTE
Söndag 28 februari kl 15.00
i Starrkärrs församlingshem

Årsmötesförhandlingar

Alla hälsas 
välkomna

- Styrelsen

STÄDNING FÖR 
HEM & KONTOR! 

Vi erbjuder anpassade & unika lösningar
Kundtjänst 0770-11 00 25, info@rivalrelax.se

Läs mer på www.rivalrelax.se

PRO Surte Bohus

Årsmöte
Torsdagen den 18 februari
kl 15.00 i Bohus servicehus

 Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar

Underhållning

Föreningen bjuder på kaffe med dopp 

Varmt välkomna!

Ahlafors IF
håller

ÅRSMÖTE
måndag 1 mars kl 19.00
i klubbhuset på Sjövallen

Eventuella motioner skall 
vara styrelsen tillhanda 

senast måndag 22 februari

Alla medlemmar 
hälsas hjärtligt 
välkomna!
 - Styrelsen

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 13/2 Nol intill Shell (Tudor) 13.30, 

Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa  tur 13 mars. 

0708-26 61 34 (Ingen förbeställning)


