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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Påsken är här! Och 
våren med den. Mer 
efterlängtad än nå-

gonsin tränger vårsolen änt-
ligen igenom och snart, 
mycket snart, är sista snö-
drivan ett minne blott. Den 
långa och kyliga vintern för-
svinner dock inte spårlöst. 
Gator och vägar har skadats, 
många fastigheters yttre 
har frestats på. Snart star-
tar också fotbollssäsongen 
som är en tydlig markering 
för att den grönskande delen 
av året är här. Problemet i år 
är att Ales många ambitiösa 
fotbollsklubbar fått sparsamt 
med träningsmatcher. 

Ale kommun är tillsammans 
med Lilla Edet ensamma i 
regionen om att inte kunna 
erbjuda en enda konstgräs-
plan. Den sport som syssel-
sätter flest ungdomar har helt 
enkelt inte prioriterats och 
det osar kritik i många klub-
bar. Att resa till träningsmat-
cher kostar inte bara ekono-
miskt, utan också i tid och 
energi. Återigen kan konsta-
teras att det allvarligaste inte 
bara är konstgräsplanernas 
frånvaro utan snarare de kon-
kreta planerna på när proble-
met kan vara åtgärdat. Det är 
lika märkligt som att Vägver-
ket redan skyltar om av- och 
påfarter som inte tas i bruk 
förrän tidigast i sommar, sam-
tidigt som Ale Arena i Bohus 

som har varit igång sedan no-
vember 2007 fortfarande inte 
syns på någon skylt…

När det gäller konstgräs-
planer noteras att Göteborgs 
kommun på kort tid byggt 
nära 30 nya. Visst innebär 
det en kostnad, men också 
möjlighet till intäkter. Klub-
barna betalar idag planhyra 
till kranskommunerna för 
att kunna genomföra nöd-
vändiga träningsmatcher. 
Det känns onödigt. Skulle 
hälften av matcherna kunna 
spelas i Ale skulle hälften av 
dessa hyresintäkter hamna 
på hemmaplan. Jag har inte 
räknat professionellt på det, 
men ett snabbt överslag i 
huvudet på antalet klub-
bar och lag som en enda 
konstgräsplan skulle 
kunna gör tanken på att 
vi fortfarande saknar en 
ännu svårare att förstå. 
Underlaget av tänkta 
hyresgäster är stort 
eftersom både Ale 
och Lilla Edet 
saknar plastgräs. 
Det borde gå 
att skynda på 
förverkligandet 
av åtminstone 
en plan. Inves-
teringen är inte 
gigantisk, det är 
inget nytt Eifel-
torn som ska 
byggas, och den 
främjar dess-

utom en av vårt lands största 
folkrörelser.

Vecka 15 satsar Alekuriren 
på en ny bilaga – Hemläng-
tan. Temat är som ni förstår 
hem och bostad, men också 
drömmen om att bygga nytt 
eller hitta en ny adress. Har 
ni tips och idéer om spän-
nande interiörer, annorlunda 
bostäder, unika hem med 
mera utgår jag från att ni 
skickar ett mejl eller slår oss 
en signal.

En riktigt glad påsk!

Glad påsk!
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

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Gör du rätt avdrag?

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

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 031-98 31 80

FURUMÖBLER SÄLJES

0704-92 35 07

Begagnade

Packhjälp av damlaget i LN IK 
på Skärtorsdag & Påskafton!

Vi önskar alla 
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Lödöse 0520-66 00 10

Mån-fre 09-20,, ppåskafton 09-16,, 
ppppppppppppåååååååååååååååååssssssssssskkkkkkkkkkkkkkkdddddddddddddddaaaaaaaaaaaggggggggggggeeeeeeeeeeennnnnnnnnnn ++++++++++ aaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaannnnnnnnnnndddddddddddddddaaaaaaaaaaagggggggggggg 11111111111111000000000000000----222222222222222000000000000000

Bohus IF

PÅSKAFTON PÅ
JENNYLUND

Kl. 18.00-19.00 startar vi vår 
POÄNGPROMENAD för vuxna och barn 

med många fina priser.

Vid skymningsdags tänds PÅSKELDEN och 
därefter skjuts BIF:s stora FYRVERKERI upp.

Massor av andra aktiviteter:
 • Fiskdamm • Servering
 • Bollkastning • Chokladhjul

• Lotterier

Välkommen att fira 
påsk med oss!!

ÅRSMÖTE
Lördagen 17 april kl. 14.00

Ale Gymnasium i samband med
ungdomsavslutningen

Motioner till årsmötet styrelsen
tillhanda senast 9 april.

Alla medlemmar är välkomna! 
Styrelsen

Ale Innebandyförening
kallar till
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Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99

www.vastkustkok.se

Ett av Sveriges 
största kökssortiment
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Fotboll  Bordtennis
Handboll  Gymnastik

1948

Påskafton
Påskeld vid Forsvallen  

20.00
Serveringen öppen


