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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Två saker engagerar 
många alebor just 
nu. Snöskottning – 

eller rättare sagt bristfällig 
sådan – och sotning – eller 
närmare bestämt felfaktu-
rerade tjänster. Som vanligt 
finns det olika uppfattning-
ar om problemen, vilket inte 
är helt ovanligt. Fast något 
är självklart fel när många 
hävdar samma sak. Kan inte 
tro att människor oberoen-
de av varandra påstår samma 
sak.

Vi upplever en för vår tid 
ovanlig vinter. Inte bara att 
det har kommit stora mäng-
der snö, kylan har också bitit 
sig fast sedan jul och långt in 
i februari. Att snöröjningen 
ibland har haft problem måste 
anses som mänskligt. Det är 
omöjligt att samhället kan ha 
resurser för händelser som är 
minst sagt oförutsedda. Att 
det kan komma snö är ju en 
sak, men i sådan omfattning i 
tider då alla experter mer eller 
mindre slagit fast att vita vint-
rar tillhör historien är ovän-
tat. Viss förståelse måste vi 
naturligtvis ha. När dessutom 
behovet av snöskottning inte 
bara gäller gator och torg, 
utan också taken på större 
offentliga byggnader då 
förstår ni kanske att det kan 
uppstå en resursbrist.

I veckan hade jag en spän-
nande upplevelse. Vi är precis 
i färd med att producera en 
kundtidning, där Sveriges 
bäst betalda hockeyspelare, 
Johan Davidsson, HV71, ska 

vara frontfigur. På måndags-
kvällen var vi inbjudna att se 
honom möta Djurgårdens IF 
i Kinnarps Arena i Jönköping. 
Inte bara att man skulle få 
träffa en av elitseriens största 
profiler – jag fick dessutom 
sitta bredvid förbundskapte-
nen Bengt-Åke Gustafsson 
på pressläktaren. Det var en 
något märklig upplevelse. 
Mitt hockeyintresse är väl 
inte genuint, men jag såg 
åtminstone alla tre perioder. 
Förbundskaptenen åkte efter 
två... Låt vara för att OS bara 
var någon vecka bort, det såg 
lite illa ut. På frågan vad han 
gjorde där hade han heller 
inget bra svar; "Det vet jag 
faktiskt inte". Jag blev föga 
imponerad. Hoppas han 
är mer entusiastisk när Tre 
Kronor ska in i OS-turne-
ringen och mäta krafter med 
Canada och Ryssland.
Imponerade gjorde däremot 
nämnde Davidsson. Vilket 
föredöme! Med tanke på 
en månadslön på 400 000 
kronor kanske man kan 
begära det, men det finns 
ju faktiskt inga sådana 
givna regler. Zlatan 
tjänar mångfalt mer 
och väljer precis när 
och hur han vill 
möta pressen. Han 
väljer säkert också 
vilka frågor som 
får ställas. Johan 
Davidsson tar sig 
tid för alla. Därför 
fick vi också vänta 
länge innan kungen 
av Jönköping kom 

ut ur omklädningsrummet. 
Väl där gjorde han ett mycket 
sympatiskt intryck. Han 
avvärjde inte ens att svara på 
frågor runt sin rekordlön. Jag 
frågade om det inte kändes 
konstigt att förhandla sig 
till ett sådant kontrakt av sin 
moderklubb där man spelat 
hockey sedan barnsben.

– Jo, det gör det. Därför 
har man en agent som sköter 
allt som har med pengar att 
göra. Särskilt för oss svenska 
elitidrottare är det viktigt, 
eftersom vi har svårt för att 
tala om och sälja oss själva. 
Ställ dig på ett torg och 
försök förklara varför du 
skulle vara värd en närmast 
ofattbar lön så märker du 
snart varför det är lättare att 
låta någon annan göra det... 
Hade jag skött förhandlingen 

hade lönen varit en 
helt annan och 

definitivt mycket 
lägre.

Ett ärligt 
svar från ett 

föredöme.

Sotning och skottning

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. 
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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.
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ROTAVDRAG 

- 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget, 
vi utför alla inom måleri & bygg 

förekommande arbeten.

BOHUS MÅLERI & BYGG
0705-92 37 15

Välkomna! /Styrelsen

ÅRSMÖTE
Tisdag 23/2. Kl. 19.00
Skepplanda Bygdegård

Skepplanda S-förening

I samarbete med Mötesplats 
Ungdom erbjuder vi

Data för nybörjare/äldre 
eller bara rädda
- Internet, Surf, mm

Start 3 mars kl 17:00-19:00
5 träffar.

Plats: Ale gymnasium
Pris: 400 kr

Ledare: 3 IT Ungdomar från 
Ale gymnasium

Anmälan till ale@sv.se  
0303-748502  tis, tors kl 10-14

VINTERKVÄLLAR
I ÄLVÄNGEN

Älvängens 
Missionskyrka

Tisdag: Tomas Sjödin
 - Ett brustet halleluja
Onsdag: Björn & Sabina Nilsson
 - Livets berättelser
Torsdag: Nils-Eje Stävare
 - Attraktiv kristendom enligt  
 Georg Gustafsson

Den 23-25 februari kl 19.00
Älvängens Missionskyrka

VÄLKOMNA!

NÖDINGE NORRA VÄGFÖRENING

håller

Torsdag 11 mars kl 18.30
Församlingshemmet, Nödinge

Verksamhetsberättelse finns 
att läsa på biblioteket i Nödinge.

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE
Röda Korset Hålanda

Måndag 1/3 kl 18.30 
Församlingshemmet
Sigun Melander föreläser om 

Ivar Arosenius.

Kaffe med dopp.

Alla önskas varmt välkomna!
Styrelsen


