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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Plötsligt återstår bara 
sju nummer innan 
det är dags för se-

mester. Med tanke på att 
den stränga vintern fort-
farande ligger långt fram i 
minnet känns det närmast 
förvirrande att det nu är hög 
tid att lägga ut riktlinjer-
na för sommarens aktivite-
ter. I veckan var jag på ett 
intressant seminarium kring 
leaderprojektet "En resa i 
tiden". Målet är att synlig-
göra och lyfta besöksnä-
ringen i Ale och Lilla Edet 
kommun. Här finns enligt 
experterna en mycket unik 
historia som borde intresse-
ra fler än dagens mycket få 
turister. Att besöksnäring-
en i Göta älvdalen går att 
utveckla betvivlar jag inte 
för en sekund, särskilt inte 
eftersom den idag är mer 
eller mindre bortglömd. I 
Ale finns det inte ens en tu-
ristbyrå under sommartid. 
På sikt hoppas jag åtmins-
tone att det finns någon-
stans längs E45 och Göta 
älv där husvagnsekipagen 
har möjlighet att stanna över 
natten. Att gapa efter turis-
ter när de knappt har möj-
lighet att parkera i kommu-
nerna känns naivt. Projektet 
"En resa i tiden" kanske inte 
kan göra underverk, men 
förhoppningsvis kan man 
genom att samla alla kraf-
ter och intressenter komma 

fram till vilka åtgärder som 
krävs för att besöksnäringen 
ska utvecklas positivt. Det är 
tveklöst en bransch som kan 
ge många ringar på vattnet. 
Ökad turism betyder ökad 
handel. Mer handel bety-
der fler arbetstillfällen. Fler 
i arbete innebär mer skatte-
kronor. Stärkta offentliga fi-
nanser leder till bättre kom-
munal verksamhet och ser-
vice. Det finns självklart all 
anledning att fundera kring 
hur besöksnäringen kan bli 
en näring för både Ale och 
Lilla Edet.

Pressen bjöds i onsdags 
in till att få vara med under 
ett pass i YUP (Young 
unemployed people) – 
ett program för unga 
arbetslösa. Det är en 
unik – tja så vitt jag vet 
en världsunik – sats-
ning för att motver-
ka ungdomsarbetslös-
heten. Under led-
ning av professor 
Roger Mumby 
Croft och David 
Cartwright från 
Warwick Uni-
versity ges ett 
20-tal ungdo-
mar chansen att 
lära sig tänka 
kreativt och i 
nya banor. Det 
låter kanske 
banalt och 

mycket utav det som Roger 
och David säger är logiskt 
och tämligen simpelt. Ändå 
finns det nästan inget som 
är lika inspirerande som att 
lysnna till dessa sprudlan-
de inspiratörer. Det är na-
turligtvis en lycklig omstän-
dighet att Ale kommun fått 
kontakt med dessa person-
ligheter, men det är ingen 
tillfällighet att man från 
kommunens sida försöker 
göra allt för att så många 
som möjligt ska få ta del av 
deras kunskaper. Det är ett 
vaket initiativ som aldrig 
kan slå fel. Ett par timmar 
med Roger Mumby-Croft 

är en injektion av ny 
energi som defini-

tivt kan bära frukt 
i alla samman-
hang. Han är 
aldrig fel!

Turism viktig näring

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.
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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

Internationell

KATTUTSTÄLLNING
15-16 MAJ

Drygt 400 katter/dag
Café, lotteri och försäljning

Alla raser båda dagarna!
Ale Bandyhall, Jennylund

Öppet 10-16. Entré.
Medtag annons och gå 2 för 1.

STÄDNING FÖR 
HEM & KONTOR! 

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

Läs mer på www.rivalrelax.se

Bruksongars Dag
         Surte
Trädgårdsmarknad

+

22 maj kl. 11-14
Glasbruksmuseet

Våffelcafé och utställning om 
Surteraset. Växtmarknad;
köp, byt och sälj växter,

hantverk och trädgårdsprylar.
Fri entré på museet!

Mer info: 
www.tradgardsmarknad.se

Arr: Bruksongar, Odlaklubben Väst

Tors 20 maj
kl 19.00

Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

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

Kilanda 
Marknad
Kristi Himmelfärds  Dag

Torsdag 13 maj kl 11-15
Toppenprogram hela dagen

Glöm inte

Löpande bokföring, redovisning och fakturering

Jobbigt att fakturera?

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

– Men i Ale finns inte ens en turistbyrå

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Måndag 17 maj kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård

Årsmöteshandlingar
utställs på Skepplanda 
Bibliotek senast 10 maj

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

www.vagforeningen.com

ALEBACKEN
Allmän information om 

det fortsatta arbetet 
runt Alebacken

ALE KOMMUN • PEAB • ALEBACKEN SK

Tisdag 25 maj kl 18
Kommunhuset, Alafors, Alerummet

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!

www.alekuriren.sewww.alekuriren.se


