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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Så, då var det bara 48 
veckor till nästa långa 
semester... (Ångest). Oj 

och aj, vad snabbt det gick. 
Vad hände med allt som var 
planerat? Tillhör definitivt 
kategorin som under hela 
vintern skyllt på att "det 
där löser jag på semestern". 
Hmm, vart tog dessa lös-
ningar vägen? Hade till och 
med lovat mig själv, vilket är 
allvarligt när löftena inte in-
frias, att städa upp rejält på 
kontoret för att få ett gott 
välkomnande när det var 
dags att starta upp. Det gick 
sådär. Varje pappershög låg 
kvar – oförändrad. Enda till-
skottet på redaktionen var 
möjligtvis ett större antal 
bananflugor...

Nåväl det är inte mycket 
att orda om. Nu är hösten 
här, låt vara för att både au-
gusti och september kan 
vara soliga, de tillhör ändå 
höstterminen. Vi får mitt i 
ångestballongen försöka se 
allt positivt som den här års-
tiden bär med sig. I år är vi 
dessutom bortskämda med 
en intesiv och intressant val-
rörelse som kryddar veck-
orna fram till den 19 sep-
tember. Det ser ut att bli 
spännande såväl på rikspla-
net som lokalt. Det är utan 
tvekan som så att den bor-
gerliga alliansens grepp i 
opinionsmätningarna över 
riket också har givit opposi-
tionen i Ale luft under ving-
arna. Att utmana den röd-
gröna majoriteten i en 

gammal industrikommun 
som Ale är minst sagt en ut-
maning. Bara vid ett till-
fälle har borgarna varit vid 
makten (1991-94), för övrigt 
har det varit minst rött och 
på senare år även grönt.
Jag kan ibland tycka att Ale 
kommun är för liten för att 
drivas ideologiskt. Det hade 
varit bättre att plocka ut ett 
dreamteam med de främ-
sta politikerna, oavsett par-
tifärg, som ledare i de olika 
nämnderna. Målet ska vara 
optimal verksamhet för den 
mest rimliga pengen.

I veckan väntar ett nytt 
spännande möte med 25 
unga potentiella entreprenö-
rer från sju olika länder. Det 
är i år tioårsjubileum för den 
internationella utbildning-
en Unga Entreprenörer 
i nya Europa och lokal-
tidningen har faktiskt 
varit med från början. 
Så om nu fyra veck-
ors semester gick fort 
så är känslan detsamma 
när det gäller dessa 
tio år. Utbildning-
en är helt unik 
och kommer för 
första gången i 
år att exporteras 
till Moldavien 
där ett genom-
förande väntar 
i september. 
Under dessa tio 
år har synen på 
entreprenör-
skap förändrats 
eller rättare 

sagt utvecklats. Då handlade 
det mest om att kläcka kom-
mersiella affäridéer och en-
treprenör var detsamma som 
företagare. Idag talar man 
mer om entreprenörskap 
som ett förhållningssätt och 
en inställning i sitt arbete 
och i det vardagliga livet. 
Att våga tänka annorlun-
da, vara kreativ och se möj-
ligheter gäller inte bara bli-
vande företagare, utan likväl 
som anställd i offentlig för-
valtning eller i ett större fö-
retag. "Think out of the box" 
propagerar den meriterade 
kursledaren från Warwick 
University, Roger Mumby 
Croft. Det har Ale gjort i 
tio år och kan därför bidra 
till att minst tio moldavis-
ka ungdomar får chansen att 

gå utbildningen på 
hemmaplan.

Unik utbildning jubilerar

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 36
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
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0303-33 37 33
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Allan Larson
Frilans
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Fotograf
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
”UTFLYKTSMÅL”

• HEMINREDNING FÖR HELA HEMMET

• ÖLJETTLÄNGDER 329 kr/2-p • 

KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN • VAXDUK 30 kr/m

Förlängt öppet
t.o.m. 22/8 2010

Vi har försäljning och utställning av hantverk i

ALFHEMS KUNGSGÅRD
(Ale Golfklubb, Alvhem)

Öppettider: Tis-sön 11-18 

ALE SLÖJDARE

BLÅBÄR, HJORTRON 
OCH KANTARELLER

säljs från bärbil 
varje vecka, fredag. 
I mån av tillgång. 
Förbeställning mellan 18.00-20.00. 

Mobil nr: 073 638 57 45.

Surte, Grill och Pizzeria 08.30 - 09.00
Bohus, Parkering Netto 09.15 - 09.45
Nödinge, Lidl 10.00 - 10.30
Nol, Shell 10.45 - 11.15
Alafors 11.30 - 12.00
Älvängen, Pendelparkeringen 12.15 - 12.45
Skepplanda, Albotorget 13.00 - 13.30
Hålanda, Kyrka 14.15 - 14.45
Nygård, Idrottsplatsen 15.10 - 15.40
Lödelse, Museum 16.00 - 16.30
Göta, Götagrillen 16.45 - 17.15

www.sollebrunnsmobelaffar.se
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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

180 kr

Klippning

Dam
Herr
Barn

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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PREMIÄRERBJUDANDE

P l Mål i AB

Penselman Måleri AB
Göteborgsvägen 51 LILLA EDET

0520-65 77 00

20% 
på 10 l Aqua System

10% 
på 3 l Aqua System

PASSA PÅ!
FärgREA v32-33

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Nya äldreboenden 
i centrala Älvängen 

och Nödinge

www.vattenkungen.se

Astma  och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


