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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Hur förberedda vi än 
är tar alla snöovä-
der oss på sängen. 

Å andra sidan sett är det 
nästan omöjligt att förbere-
da sig mot snöfall av helgens 
mått. Det enda vi kan göra 
är att ställa fram skyffeln. 
I lördags morse räckte den 
föga till. Rutinerade snörö-
jare vittnar om att detta är 
värre än vintern 1995. Ändå 
är det svårt att ta in. Per-
sonligen planerade jag in 
i det sista att åka till fjäl-
len på lördagmorgon. Över-
talningen sent på fredags-
kvällen var klok, men någon 
menade att det är värst här 
nere där vi egentligen aldrig 
riktigt tror på snö. I Värm-
land och uppåt är de väl 
medvetna om vad ett rik-
ligt snöfall kan innebära och 
har därför en annan vana 
att hantera det. "Så hade du 
bara kommit iväg hade det 
blivit bättre norröver...." 
Nja, jag var ganska glad över 
att sitta kvar på redaktionen 
och rapportera om två osan-
nolika Surtevändningar på 
sportsidorna. För trots all 
snöyra så gick evenemangen 
enligt tidtabellen, vilket fak-
tiskt var imponerande.

Debatten om att förbju-
da dubbdäck lär efter hel-
gens snöoväder ha fått sig en 
rejäl knäpp på näsan. Snara-
re borde det väl diskuteras 
huruvida vi borde ställa krav 
på fyrhjulsdrift när det gäller 
vintervägar. Många blev stå-

ende lite varstans i kommu-
nen och orsakade ett mer 
eller mindre trafikkaos bero-
ende på var de körde fast.

20 februari 2010 kommer 
att etsa sig fast likt 17 no-
vember 1995, men person-
ligen kommer jag minnas 
det av helt andra orsaker. På 
fredagskvällen såg vi skym-
ten av vad som komma 
skulle när vi tog oss hem 
från Trollhättan, där vi sett 
Ale-Surte göra det omöj-
liga igen. Vända ett hopp-
löst underläge till seger. När 
Gripen gjorde 3-0 förstod 
jag att kampen om en elit-
serieplats var över. Inte ens 
när måltjuven, Lasse Karls-
son, sopade in en hörna till 
3-1 trodde jag det var möj-
ligt. Som tur är deltar jag 
inte i spelet. På plan fanns 
det nämligen ett stort antal 
vinnarskallar. På ett lika 
mirakulöst som tyket sätt 
täppte de till truten på alla 
tykna Gripenfans. De för-
vandlade 3-0 till 3-4 på 15 
minuter. Om detta nu leder 
hela vägen till elitserien 
kommer undret i Slätt-
bergshallen bli ett 
stycke idrottshistoria 
i Ale kommun.

Nästa morgon vän-
tade nästa vikti-
ga drabbning för 
ett alelag. Surte IS 
damer tog emot 
Kumla i Ale gym-
nasium i en vinna 

eller försvinna match. För 
det första höll jag på att 
inte komma ut ur huset, väl 
framme vid bilen var det 
inte att tänka på att varken 
ta sig in i den eller för den 
delen köra iväg. Jag var in-
snöad... Då mindes jag att 
det faktiskt snöade när vi 
åkte hem från Trollhät-
tan, det hade tydligen vräkt 
ner. En stor idrottshändelse 
tog all uppmärksamhet den 
kvällen och kanske kommer 
den att bära laget ända 
vägen upp i högsta serien.
Nåväl, någon ville mig väl. 
Jag kom till sist ner till Ale 
gymnasium och som plås-
ter på snökaoset fick vi upp-
leva en repris av gårdagens 
idrottsbragd. Surtes damer 
vände underläge 3-1 på en 
minut och elva sekunder. 
Det ni, Ale-Surte!

Snön tar oss alltid på sängen

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

GÅ NER I 
VIKT MED 

KBT!
Att ändra sina matvanor med hjälp
av kognitiv metod innebär att du 

lär dig ta kontroll 
över ditt beteende

Sluta räkna kalorier! 
Gör en bestående förändring!

För mer information ring 
0708-55 63 03 eller besök oss på 

www.mellow-massage.se

EXTRA! EXTRA!

EXTRA! EXTRA!

Tackar 
kommun, företag, föreningar, markägare, 

jakträttsinnehavare, enskilda och medlemmar 
för ett gott samarbete under 2009.

ÅRSMÖTE
Församlingshemmet, Nödinge

Måndag 15 mars kl. 18.30

OK ALEHOF STÄDNING FÖR 
HEM & KONTOR! 

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

Läs mer på www.rivalrelax.se

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

ROTAVDRAG 

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

förekommande arbeten.

BOHUS MÅLERI & BYGG
0705-92 37 15 Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
VÅRFROSSA!

VÅRENS FÄRGSPRAKANDE 
KOLLEKTION I METERVARA 

& FÄRDIGSYTT!

www.arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
I ALE BYGGER OM.

Under vecka 8,9 och 10 har Arbetsförmedlingen 
i Ale begränsad service pga ombyggnad av vår 

kundmottagning.

Vecka 11 har vi öppet endast för bokade samtal och hänvisar våra 
övriga kunder till Arbetsförmedlingens lokaler i Lilla Edet, där vi håller 

öppet varje dag  under denna vecka.
Vecka 11 fi nns även möjlighet att besöka Arbetsförmedlingen i Kungälv.

Mer information fi nns på vår hemsida:www.arbetsformedlingen.se/ale

söndag 28 feb. kl 15.00
VÄSTGÖTASKÔJ med
LARS-ERIC och JOHAN
FRENDBERG
”PRÖVA PÅ”, NBV 
visar olika hantverk.
Entré: 80:- inkl fika.
NBV och IOGT-NTO

Aktivitetshuset Älvängen
Välkommen!


