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Verksamheten 
är miljödiplomerad

I fredags kom det efter-
längtade beskedet att 
även den rödgröna ma-

joriteten avser bygga konst-
gräsplaner i Ale. I Nol star-
tar arbetet så fort valet är 
över och i Älvängen ska en 
plan vara klar att beträda 
2012. Det är ett glädjebe-
sked av stora mått för fot-
bollsklubbarna som nu på 
allvar kan ta upp konkurren-
sen med de Göteborgsklub-
bar som allt tidigare lockar 
aleungdomar att träna hos 
dem. Nu jämställs villkoren 
och beslutet att låta fritids-
kontoret sköta bokningen av 
planerna gör det möjligt för 
alla klubbar i Ale att träna 
på konstgräset i den mån ti-
derna räcker.

Ahlafors IF har under 
det senaste decenniet varit 
kommunens främsta am-
bassadörer på herrsidan. Så 
sent som i fjol spelade laget 
i division två och klubben 
har under fem år engage-
rat sig hårt i att få till stånd 
en konstgräsplan på Sjö-
vallen. Detta krävs för att 
kunna mäta sig med klub-
bar på den nivån. Tränings-
dosen är riklig och kraven 
från motståndarlagen i trä-
ningsmatcher är att det finns 
konstgräs som kan använ-
das tidigt på säsongen. Fre-
dagens besked möttes därför 
med stor förvåning på Sjö-
vallen. Det finns skäl till det. 
Klubben har genom spon-
sorer redan satsat en dryg 

miljon på att lyfta hela an-
läggningen med bland annat 
en ny parkeringsplats. Allt 
har gjorts som ett led i ar-
betet med att skapa en kom-
plett fotbolls- och evene-
mangsarena där konstgrä-
set skulle bli pricken över 
i. Kommunala tjänstemän 
har också pekat ut Sjöval-
len som en lämplig plats och 
har dessutom gjort en speci-
fik utredning kring de prak-
tiska förhållandena. Delar 
av marken har schaktats och 
klubben har meddelat kom-
munen att de är villiga att 
göra en stor egeninsats. 
Istället väljer den politis-
ka ledningen att gå en annan 
väg. Att den är mer kost-
sam saknar i detta fall bety-
delse, vilket också är förvå-
nande i tider med resurs-
brist. Motiveringen att 
konstgräsplanerna ska 
vara tillgängliga för så 
många som möjligt är 
självklar, men Västsve-
riges finaste fotbollsan-
läggning är med kom-
munens generösa 
investering på en 
bred gång- och 
cykelbana knap-
past otillgäng-
lig för någon? 
Jag har full res-
pekt för beslu-
tet, men blir 
förvånad när 
flera socialde-
mokrater som 
lokaltidning-
en har talat 

med knappt ens känner till 
att det har fattats ett beslut. 
Varför har detta varit så 
hemligt? Lika underligt är 
det att Ahlafors IF inte har 
fått några signaler om att 
en konstgräsetablering inte 
längre är aktuell på Sjöval-
len. ”Det stod klart tidigt att 
Nol och Älvängen var mest 
lämpliga” meddelades på 
presskonferensen i fredags. 

Den informationen hade 
nog AIF varit intresserade 
av att få tidigare för att be-
spara sig både tid och re-
surser samt en massa onö-
digt sköna drömmar om ett 
konstgräs som aldrig ens var 
nära.

Inte bara glada miner
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0303-330 644
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Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
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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

alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 35  |   2010LEDARE2

Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

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

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Lördag 4 september kl 11-18  Fri entré! 
Veteranbilsutställning med Bagageluckeloppis 

 

LÖDÖSE 
MOTORNOSTALGISKA DAG

www.lodosemuseum.se

Dansa till Folkparksorkestern!
Delta i Dräkttävlingen!

Concours de Charme

����������	�

����	���	�����	

Gratis ”prova på dag” 
söndag 12/9 kl. 12.30 

i Folketshus Älvängen

Samla ihop vänner och bekanta och ta 
med dem till en Gratis Prova På Dag. 
Ett par bekväma skor och vattenflaska, 

det är allt som behövs.

Kurserna är på 10 ggr och kostar 700 kr, önskar 
man kombinera med fler nivåer kostar det 300 kr 

extra/kurs. All info finns på vår hemsida 
www.funinline.se eller så ringer ni Anne-Lie 

på tel: 0734-444 615

Höstens kurser startar söndag 19 sept
Nivå 1

12.30-14.00
Conny

Nivå 2
14.00-15.30

Anne-Lie

Nivå 3
15.30-17.00

Anne-Lie

Grundkurs
17.00-18.30
Jennie/Åsa

Nybörjarkurser i:

Torsdag 16/9 kl 19.00
Linedance

Square Dance
Måndag 13/9 kl 19.00
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Surte Swingers

I Surte kulturhus

LINGON - BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. 

Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- 

och tranbärssylt (60% bärhalt). Endast svenska bär. 

Allt i mån av tillgång. Säljes från lastbil:

VARJE LÖRDAG fr 4/9 t o m 18/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell 

(Tudor) 13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, 

Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Järn & Trä 15. 

(ingen förbeställning). 0708-26 61 34
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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

LE KOMMUNA

För ett hälsosammare liv i Ale

Hålanda Start vid Hålanda Bygdegård
Torsdagar kl 18.30 

Hålanda Start vid Hålanda Bygdegård
Måndagar kl 19.30

Skepplanda Start vid Skepplanda 
Simhall entré 
Måndagar kl 18.00

Kilanda Start vid Kilanda Skola
Måndagar kl 19.00
Älvängen Start vid Apoteket, Älvängen
Torsdagar 10.00

Alafors Start vid Kiosken, Alafors
Måndagar kl 10.00 
Tisdagar kl 19.00
Alafors Furustugan
Måndagar kl 09.00, Onsdagar kl 09.00

Nödinge Start vid Dammekärr
Måndagar kl 10.00
Nödinge Start vid apoteket
Tisdagar: 10.00

Samling följande platser: Järntorget, 
Älvängen, McDonalds, Nödinge, 
Södra p-platsen, Bohus
Samling fredagar kl 9.20
tom 22 oktober 2010
(ta gärna med fika)

PromeneraMera 
i Föreningsregi


