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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Jag förstår oron och frus-
trationen bland invåna-
re och köpmän i Älväng-

en. På kort tid har två eta-
blerade butiker meddelat sin 
avyttring. En har nyetable-
rat sig på Ale Torg, vilket i 
sig inte är en förlust för han-
deln totalt sett men för ett 
mindre köpcentrum är varje 
förlust smärtsam. På Norra 
Torget stänger sportbutiken 
som en följd av osäkerhe-
ten kring framtiden. Vägut-
byggnaden gör som bekant 
är stort intrång på affärs-
området och trots att för-
handlingar med fastighetsä-
garen har pågått i flera år är 
det enda kända beskedet att 
"förhandlingar pågår".
Det är oroväckande att inga 
konkreta idéer presente-
ras för detaljhandelns fram-
tid. Att det nu leder till att 
butiker stänger och avveck-
lar är ett stort misslyckande. 
Visioner finns det gott om, 
men konkreta planer med 
en realistisk tidsplan saknas 
ännu. Dessa måste fram nu.
På Ale Torg finns en ljus-
ning, då det redan efter 
sommaren kan bli tal om att 
påbörja utbyggnaden av par-
keringsplatser, men lika an-
geläget är fler affärslokaler 
såväl där som i Älvängen.

Det händer emellertid 
mycket positivt också inom 
ämnet företagande. Ale 
gymnasium är som många 
gymnasieskolor aktivt kopp-

lat till organisationen Ung 
Företagsamhet. I år har 15 
UF-företag startats och be-
drivits i skolan. Tio av 
dem ställde ut på Svenska 
Mässan. Ett av dem fick ett 
andrapris i kategorin "Bästa 
tjänst". UF-företaget Dator-
guidens affärsidé är precis 
som det låter. En guide i da-
tordjungeln, tips och råd om 
hur man utför vissa moment 
med sin dator. En kreativ idé 
som inte blir mindre aktuell 
i takt med att hela samhället 
i princip datoriseras. Efter 
UF-mässan fick samtliga 
unga företagare träffa kom-
munledningen som på olika 
sätt visade sin uppskattning. 
Positivt att ge unga 
hungriga entreprenö-
rer lite extra energi. 
Förhoppningsvis 
följer man upp de fö-
retag som kan ha en 
marknad framför sig, 
ger dem en extra knuff 
och får kanske en 
bestående verk-
samhet som re-
sultat...

En uppma-
ning till alla 
tidningens 
läsare är att 
förse sig med 
en biljett till 
årets Elivs-
konsert – ett 
roligare sätt 
att bidra till 
direkt välgö-

renhet får du inte. Genom 
försänkningar och kontak-
ter med Budesti kommun 
i Moldavien har vi i Ale en 
unik möjlighet att verkligen 
ge den hjälp som så många 
barn behöver. Istället för 
att eska pengar i vanlig ord-
ning arrangeras en konsert i 
Elvis namn. De tidigare eve-
nemangen i The Kings fot-
spår har varit stora publik-
triumfer och det är naturlig-
vis det som avses även här. 
Till skillnad mot Furulund-
sparken i Alafors är dock 
Medborgarhuset begränast i 
storlek. Drygt 300 biljetter 
säljs och i Elvissammanhang 

är det att beteckna som 
ett mycket begrän-

sat antal, så vänta 
inte, köp en biljett 
idag!

Inga konkreta idéer

Ledare

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

PRO ALE NORRA

Välkomna till

Friskvårdsträff
i Skepplanda Bygdegård, Skepplanda

torsdag 8 april 
kl 16.00 

(obs! plats och tid)

Provsmakning av mat
Känd hemlig gäst! 

Lotteri!

Anmälan till 
Inga-Lill tel. 47 17 15

senast 31/3

Friskvårdskommittén

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

ANTIK- &  
SAMLARMÄSSA
Nolhagaskolans matsal, Alingsås

Lördag 27 mars kl 10-16

ANTIKT, KURIOSA, GLAS, PORSLIN, SMYCKEN, 
SILVER, MYNT, VYKORT, BÖCKER, FRIMÄRKEN, 

TEXTILER, LAMPOR, KLOCKOR,  
ÄLDRE HANTVERK M.M.

Allt till salu!

SAMLARRINGEN ALINGSÅS
Arrangör:

PK Second Hand
har öppnat!

Öppet: tis-fre 10-16, lör 10-14
Älvvägen 13 Granne med Z-Tryck
Tel 070-734 05 52. Pirjo

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

��������
	
���������	

����������������������������

����������������������

24 mars!
Vi öppnar för säsongen

Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

Vänsterpartiet i Ale håller

MEDLEMSMÖTE 
tisdag 30 mars 2010

På dagordningen:

Folketshus i Nol 
2 vån
kl 1900 30/3

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Löpande bokföring, redovisning och fakturering

Svårt att deklarera?

Telefon: 0303-24 33 44
E-post: info@faktservice.se

KAKEL • ALTANERKAKEL • ALTANER
PARKETTPARKETT

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

0700 70 57 200700 70 57 20

EFTERLYSNING

SKRÄP
Vi behöver 

brännbart skräp 
till vår påskeld. 

Passa på att rensa hemma!
Skräpet läggs på markerad 
plats ovanför 
7-mannaplanen
på Forsvallen.

Skepplanda BTK


