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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Det var nära, men 
ändå inte. Ale-Surte 
Bandyklubb spela-

de i lördags seriefinal i Karl-
stad mot den legendariska 
klubben IF Boltic. Det blev 
ordentligt med smörj (10-
3), men frågan är vem som 
tar mest skada av resulta-
tet. Boltic är redan idag en 
skuldtyngd 
klubb och 
spel i elit-
serien är 
knappast 
billiga-
re även om 
det inne-
bär en del 
förbättrade 
intäktsmöjligheter. Karlstad-
lagets spelare får idag ingen 
ersättning för att repre-
sentera klubben i allsvens-
kan. Frågan är om de orkar, 
har råd och möjlighet att 
göra det om så skulle behö-
vas även i högsta serien. Det 
är föga troligt. Även Ale-
Surte BK har levt i en tuff 
ekonomisk verklighet sedan 
bygget av Ale Arena. Idag 
är klubben äntligen på grön 
kvist igen, men mår säkert 
väldigt bra av att få ladda 
batterierna ytterligare en 
säsong i allsvenskan. Således 
är frågan vilken klubb som 
drog vinstlotten på Tingval-
la i lördags. Jag tror innerst 
inne att det var Ale-Surte 
och hade därför lätt för att 
smälta förlusten.

Klubben behöver stärka 
sin position och sitt varu-

märke för att göra ett åter-
inträde i elitserien. Publik-
siffrorna har varit mediokra 
den gångna säsongen, detta 
trots den sportsliga fram-
gången. I slutet vaknade 
de mest trogna till liv igen 
och till Karlstad fylldes två 
bussar med supportrar. Det 
är en viktig faktor. Publik-

intäkterna 
är en viktig 
faktor om 
klubben 
ska må väl i 
framtiden. 
För mig är 
det en gåta 
att det var 
mer publik 

när laget spelade utomhus 
i snö, regn och blåst. Idag 
är Ale Arena en utmärkt ar-
rangemangshall, men det 
vore ännu roligare om pu-
bliken hittade tillbaka.

Återigen finns det en 
ökad oro för ett ökat drog-
missbruk bland unga i Ale. 
Det är ett tråkigt kon-
staterande. Jag tycker Ale 
kommun och dess rika 
föreningsliv gör otro-
ligt mycket i förebyg-
gande syfte, men nå-
gonstans blir det 
ändå fel. Eller så 
krävs det så otro-
ligt mycket för att 
motverka drogernas 
spridning – mer än 
vi förstår.
Ale kommun bjuder 
nu in föräldrar till 

ett informationsmöte om 
den aktuella drogsituatio-
nen. Hade jag varit föräld-
er hade jag inte tvekat att gå. 
Drogmissbruket är ett av de 
mest allvarliga hoten vi har. 
I min värld, men jag börjar 
väl bli omodern, tycker jag 
att de klassiska åtgärderna 
borde vara mest givna även 
idag. Det handlar om att ak-
tivera barn och ungdomar. 
Håll fritidsgårdarna öppna 
alla veckor på året, skapa 
attraktiva mötesplatser, ge 
idrottsföreningarna alla 
nödvändiga förutsättning-
ar. Satsningen på Bohus-
hallen är ett steg i rätt rikt-
ning. Mötesplats Ungdom 
likaså. Konstgräsplaner är 
självklart i övriga landet och 
måste snart vara det i Ale 
också.. Aktiva fotbollsspelare 
är lyckligare än passiva, inte 

minst gäller det 
unga lirare.

Ale-Surte vann!
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GÅ NER I 
VIKT MED 

KBT!
För mer information ring 

0708-55 63 03 eller besök oss på 
www.mellow-massage.se

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!

ÅRSSTÄMMA
Onsdag 24 mars 

kl 19.00
Hålanda Bygdegård

Studieförbundet Vuxenskolan i Ale 
kallar härmed ombud för grund- 

och medlemsorganisationer samt 
inbjuder övriga intresserade 

till ordinarie stämma.
Stämmohandlingar finns tillgängliga 
på SV:s expedition fr o m 12 mars.

Välkommen
Styrelsen

Årsmöte

Måndag 8 mars kl 18.30 
i musiksalen, Ale Gymnasium

Alla -även ni som inte är 
medlemmar är Välkomna!

i samarbete med:

Efter årsmötet kommer den kände 
skogsbiologen, miljöpristagaren m.m.

Sebastian Kirppu
att i ord och bild låta 
”skogens röst bli 

hörd”

KAKEL • ALTANERKAKEL • ALTANER
PARKETTPARKETT

PLATTSÄTTNING
Ring: 0738 76 01 57Ring: 0738 76 01 57

0700 70 57 200700 70 57 20
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


