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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Då har årets valrörel-
se sparkat igång på 
allvar. Insändarsi-

dorna fylls i snabb takt och 
vi tvingas plötsligt priori-
tera innehåll istället för att 
jaga material. När det gäller 
alla flitiga insändarskriben-
ter måste jag ännu en gång 
betona att Alekuriren är och 
förblir ett lokalt media. Jag 
vet att vi ibland i brist på 
material har publicerat po-
litiska insändare som i hu-
vudsak har varit avsedda för 
riket i stort. Nu och fram 
till valet kommer det att se 
annorlunda ut. Vi kommer 
inte att behöva leta efter in-
sändare till våra debattsidor, 
vilket gör att vi kan vara tuf-
fare. Eftersom utrymmet är 
begränsat, liksom läsarnas 
intresse, så väljer vi alltid att 
först och främst publicera 
debattartiklar som är lokalt 
förankrade. A-kassa, jobbav-
drag, förmögensskatt, sjuk-
försäkringar, bensinskatt 
med mera är frågor som 
riksmedia får ta hand om. Vi 
vill att debatten rör konkre-
ta alefrågor. Jag vet att det 
finns insändare som ligger 
i gränslandet och i mån om 
plats kan dessa ibland bere-
das plats. Det talas mycket 
om regeringen på våra in-
sändarsidor, sluta med det. 
Jag tror varken Reinfeldt 
eller Borg läser Alekuriren, 
inte heller Mona Sahlin för 
den delen. Diskutera istället 
vår regering i Ale, kommun-

styrelsens och Ale kommun-
fullmäktiges beslut. Det tror 
jag intresserar aleborna be-
tydligt mer.

Veckans tidning skulle ha 
innehållit ett stort reportage 
om YEE – utbildningen Unga 
entreprenörer i nya Europa, 
som lokaltidningen följde på 
nära håll i förra veckan. På 
grund av platsbrist valde vi 
att låta detta stå åt sidan. Det 
är inte tidsbundet, utan sats-
ningen på att lära ungdomar 
tänka kreativt är minst lika 
aktuellt nästa vecka... Som vi 
berättade i förra numret var 
det i år tioårsjubileum och 
det blev ett värdigt sådant. 
Årets deltagare var suverä-
na och det är närmast ma-
giskt att se vilka starka rela-
tioner de skapar på mindre 
än en vecka. De kläck-
er inte bara affärsidé-
er, utan blir också nära 
vänner med personer de 
aldrig träffat och i vissa 
fall inte ens delar kultur 
eller språk med. Kon-
ceptet är klockrent 
och i höst kommer 
samma pedago-
gik att användas 
då Ale kommun 
för andra gången 
genomför en 
liknande utbild-
ning för unga ar-
betslösa. Själv-
klart ska kun-
skapen om hur 
man skapar 
kreativitet an-

vändas så flitigt som möjligt 
och bland så många som det 
överhuvudtaget är rimligt att 
nå. Pedagogiken om att ge 
deltagarna förtroende och få 
dem att både våga misslyck-
as och lyckas är främst signe-
rad professor Roger Mumby 
Croft från Warwick Univer-
sity. Hans kunskaper är i mina 
ögon och öron helt unika. 
Han är alltid steget före och 
kan inspirera ungdomar på ett 
sätt som väldigt få behärskar. 
Jag tycker att Ale kommun är 
bortskämt med att ha lyckats 
få en så unik människa som 
vän, men man ska inte skäm-
mas för det. Tvärtom. Roger 
Mumby Croft älskar Ale och 
jag hoppas verkligen att man 

vågar utnyttja det. Lite 
inspiration skulle 

många må bra av...

Nu börjar det...

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
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

Johanna Roos
Frilans
0303-33 37 34
johanna@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se
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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
HÖSTENS FÖRSTA KOLLEKTION 

- I BÅDE METERVARA & FÄRDIGSYTT

ÖLJETTLÄNGDER FÖR ALLA STILAR

FR. 299:- /2-P

HEMBYGDSDAG
Backa Säteri, Nödinge

Lördag 21 augusti kl 11-15

Slöjd lotterier, fiskdamm, smedja, 
brödbak, servering, m.m. m.m.

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP HÖSTSÄSONGEN!

Torsdag 2/9 kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Varmt välkomna!

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
Alaforskiosken 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

Granåsvägen 1A, 449 36 NÖDINGE 
tel 073-569 39 41 • E-post abrosta@yahoo.se 

Nu startar 

ridskolan 
på den nya 

ridanläggningen 
i Nödinge.

Vi hälsar alla 
välkomna 
till vår nya 
anläggning!
���������	��
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F.d Älvängens Ponnyranch

Vi tar emot 
nya elever 

(ridstart v-35) 
Ring eller maila 

för anmälan.
Ingen 

åldersgräns.

Boxplatser 
finns att hyra

www.folkpartiet.se/ale

FÖR ETT LIBERALT ALE!
��� Bra boende, eget infl ytande 
 och rimliga hyresnivåer.

�� Vi vill aktivt verka för ett 
 bättre näringslivsklimat 
 samt enklare regler.

�� Vi vill ha fl er naturstigar 
 och värna strandskyddet.

Rose-Marie Fihn Jan Samuelsson

Tel 0303-74 10 30; 070-558 49 13 eller rose-marie.liberal@telia.com

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)

������4

PREMIÄRERBJUDANDEMusikafton
Vargöns Storband spelar

lördag 21 augusti kl 15.00
Biljetter säljes vid insläppet: Vuxen 100:-, 

Barn (upp till 15 år ) gratis. Gratis Parkering
Tag gärna med kaffekorg och något att sitta på,  

då konserten är ute i parken.

Godsförvaltningen och Sockenrådet hälsar Er Hjärtligt välkomna

Kobergs Slottspark

���
Kapad och kluven björkved

Hemleverans
www.skogsservice.com

0520-65 06 97

Mer info på
www.klubben.se/alehf

NU STARTAR 
VI  FÖR

SÄSONGEN!


