
Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Aj! Det blev inte många 
rätt förra veckan. 
Varken på tipset eller 

i jobbet. Vet inte vad som 
är värst, men det ena är 
man ju van vid… Chock-
en var närmast total när tid-
ningen anlände från tryck-
eriet vid lunchtid på tisda-
gen. För en tidningsmaka-
re är misspass, orena färger, 
stavfel i rubriker och suddi-
ga bilder vardagsmat. Det 
är sånt som händer. Bara 
allt är med. Bara budska-
pet når fram är det vi lever 
efter. Resten är kosmeti-
ka och det ska vi konsekvent 
arbeta med för att försköna. 
Förra veckans debakel var 
emellertid inte av kosmetisk 
karaktär. Det var höjden av 
olycka. Socialdemokrater-
nas förstamajannons fanns 
inte med. Den var som van-
ligt bokad i god tid och pla-
cerad på tidningens parad-
sida, första till höger. Som 
ni såg – och som vi såg först 
av alla – fanns den inte där. 
Den fanns överhuvudta-
get inte med i tidningen. Jag 
som personligen har svårt 
att se saker i andra färger än 
svart och vitt utfärdade kata-
strofläge. Efter en snabb ge-
nomgång av den uppkom-
na situationen kom vi fram 
till att möjliga åtgärder var 
begränsade. Fruktansvärt, 
men sant. Tiden till 1 maj 
var för knapp för att hinna 
trycka och distribuera en ny 
upplaga, dessutom vid när-

mare eftertanke var kata-
strofstämpeln överdriven. I 
tider när vi talar om tsuna-
min som sköljer bort hela 
kontinenter, vulkanutbrott 
som stoppar flygtrafiken i 
en hel världsdel och smäl-
tande glaciärer som hotar 
ett helt land – ja, då kändes 
ödet i förra veckans Alekuri-
ren plötsligt mindre besvär-
ligt. Det visade bara att den 
mänskliga faktorn fortfaran-
de har ett finger med i spelet 
när det gäller tidningspro-
duktion. Efter en noggrann 
analys konstaterade tryckeri-
et att det magiska och ödes-
mättade fingret inte fanns 
på vår redaktion. Det är en 
klen tröst för den drabba-
de kunden, men för oss lätt-
tade den tunga bördan åt-
minstone något. Det blev 
många frågor om varför an-
nonsen för 1 maj inte fanns 
med. Tänk om det alltid var 
så många frågor kring an-
nonser som inte är med i 
tidningen. Det hade varit ett 
fint försäljningsargument 
för varför man bör annonse-
ra i lokaltidningen...

Det känns skönt i ef-
terhand att egentligen 
inte ha varit inblandad i 
strulet med tidningen. 
Jag är ju bara ansvarig 
för det... Men så länge 
det finns en förklaring 
till misstagen är det 
lättare att bära ansvar. 
Då var det värre när 

jag helt utan anledning bara 
reser mig upp från Svenhei-
mers konditori i Nödinge 
och lämnar min kamera-
väska,  värde: tokigt mycket 
pengar.

Först vid nästa reporta-
ge upptäcker jag att jag var 
ovanligt lätt i kroppen. När 
jag förstod att väskan inte 
längre hängde över axeln 
och insåg var den eventuellt 
kunde befinna sig drabba-
des jag av lätt panik. Inte för 
kamerans materiella värde 
utan för bilderna på min-
neskorten som ännu inte var 
urtankade. En hel veckas 
arbete! Senare samma vecka 
skulle samma minneskort 
spela mig ett ännu större 
spratt, men då hade jag åt-
minstone kortet i min ägo 
och kunde reparera skadan.

Kameraväskan? Jodå den 
stod snyggt par-

kerad mitt på 
fiket... Om-
tänksam per-
sonal tog 
hand om 

den!

Inte många rätt

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

Stubbar i 
trädgården?

Ring så fräser vi bort dem!
0736-78 74 34

AL Service & Försäljning
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Löpande bokföring, redovisning och fakturering

Jobbigt att fakturera?

Telefon: 0303-24 33 44
E-post: info@faktservice.se
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SURTE IS IBK
hälsar välkomna till
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på Surte IP

Motioner inkomna senast 11 maj

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99
www.vastkustkok.se

Nu är det vår!
Dags att så fröet till 
dina nya köksluckor!
RÄNTEFRITT - 23 DELBETALNINGAR!

Ale Elförening 
söker VD

som vill anta nya utmaningar tillsammans 
med oss i styrelsen och vår personal
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STÄDNING FÖR 
HEM & KONTOR! 

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

Läs mer på www.rivalrelax.se


