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I bandysäsongens köl-
vatten kan vi göra ett 
skrattretande konstate-

rande. Skylten till Ale Arena 
kom aldrig upp! Däremot 
och det är väl det som irri-
terar mest är skyltarna till 
Alaforsmotet redan uppe, 
trots att de inte tas i bruk 
förrän tidigast 
till semestern. 
Ale Arena har 
haft verksam-
het sedan no-
vember 2007… 
Hur skyltfrå-
gor handläggs 
måste defini-
tivt utredas. 
Något är galet 
när kommun-
styrelsens ordförande själv 
tvingas agera för att få fram 
ett beslut. När väl beslutet 
var taget i januari 2010 med 
ambitionen om omedel-
bar åtgärd hände ändå ing-
enting. Det kan väl knap-
past vara meningen att Jarl 
Karlsson själv ska ut och 
skruva upp skylten?

När man ändå gnäller kan 
jag väl lika gärna fortsätta. 
Såg hur en äldre dam ramlade 
på vägen till huvudbiblioteket 
i Ale gymnasium. Inte så kon-
stigt, utan ganska självklart. 
Ren is som inte sandas till-
räckligt har ju den egenska-
pen…. När tog gruset slut?

Gnällde gjorde vi däremot 
inte i Ale gymnasium i ons-
daagskväll. Då bjöd Media-

verkstadens underbara per-
sonal på en strålande under-
hållning. För fjärde gången 
arrangerades Sikta mot stjär-
norna och deltagarna radade 
upp hitsen i vanlig ordning. 
Om man var rörd till tårar sist 
vet jag inte vad tillståndet ska 
kallas denna gång.

Media-
verkstaden 
är en daglig 
verksamhet 
för funk-
tionshin-
drade i Ale, 
men jag 
tycker mer 
det börjar 
likna en 
artist-

skola. Talangerna väller 
ut över scenen och app-
låderna dånar i salong-
en som när de allra störs-
ta uppträder. Lokaltid-
ningen har vid ett fler-
tal tillfällen delat ut 
högsta betyg när 
Ale gymnasium 
gästats av de allra 
tyngsta namnen. 
Senast var det 
Sven Wollter vi 
hyllade med fem 
kurrar. I onsdags 
blev det premiär 
för ett helt annat 
betyg. Vi delar 
ut en kurre som 
inte finns – en 
sjätte – av fem 
möjliga.

För all charm och värme 
som de glada deltagarna delar 
med sig av kan vi inte göra 
mycket annat. 

På vägen ut fick jag frågan 
om jag inte ville medver-
ka själv nästa år. Svaret är 
enkelt; "Nej, absolut nej. Ni 
har inget utrymme för amatö-
rer. Ni är proffs hela bunten!"

För övrigt anser jag nog 
att jag valt fel jobb. I onsdags 
visade samtliga vad sann ar-
betsglädje är, såväl på som vid 
sidan av scenen.

Sicka stjärnor och sicket 
gôtt gäng!

"Ni är proffs!"

Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

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!

ÅRSMÖTE
24 mars kl 19.00
Alboskolans matsal

Stadgändringar 
kommer att tas upp.

Motioner ska in till styrelsen 
senast 20/3

Aktiva och stödjande medlemmar 
samt föräldrar och andra intresse-

rade hälsas hjärtligt välkomna.     

/Styrelsen PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Trivselträff 
i Ledet, torsdag 11 mars 

kl. 17.00
Bl. a. 

Modevisning till musik.

Kaffe Lotterier

Varmt välkomna!
Kulturgruppen

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

FÖRETAGSBESÖK

Ale Musikskolans 
intresseförening har

ÅRSMÖTE
Rum 106, Ale Gymnasium

Alla välkomna!

PK Second Hand
har öppnat!

Öppet: tis-fre 10-16, lör 10-14
Älvvägen 13, 446 37 Älvängen

Tel 070-734 05 52. Pirjo

Vill du vara med och arbeta 
med Ales största LAN? 

Du kommer bli tilldelad varierande arbetsuppgifter. Arbetet är ideellt. 

ÄÄÄÄÄÄÄrrrrr dddddduuuuu iiiiiinnnnnttttttrrrrreeeeesssssssssseeeeerrrrraaaaadddddd eeeeelllllllllllleeeeerrrrr vvvvviiiiiillllllllllll vvvvveeeeettttttaaaaa mmmmmeeeeerrrrr?????? 
Kontakta oss, crew@heavenhack.se 

Storupplaga vecka 12
För annons kontakta 

calle@alekuriren.se

Skylten är på plats före 
vägen, annat är det med Ale 
Arena...


