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LE KOMMUNA

Välkommen till framtiden!
Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt pågår i Ale kommun. 
BanaVäg i Väst – ett samarbete mellan Banverket och Vägverket – 
bygger en fyrfältsväg och dubbelspårig järnväg mellan Göteborg 
och Trollhättan. 

Utbyggnaden gör Ale kommun till en attraktiv kommun för såväl 
boende som företagsetableringar. 

En bra tillgänglighet, attraktiva boenden, väl utbyggd offentlig och 
kommersiell service gör Ale till framtidens kommun. 

Här finns dessutom Sveriges tredje inomhushall för bandy...

Dubbelspårig järnväg, fyrfältsväg 
och en ny lokalväg.

Den utbyggda infrastrukturen i 
Ale ger kommunen en ny modern 
och attraktiv gestaltning. 

Med fem pendeltågstationer blir 
Ale en ännu starkare del av Göte-
borg. Allt ska vara klart 2012.

Vill du veta mer om Ale kommun och näringslivets möjligheter?
Kontakta:

Jerry Brattåsen
Näringslivschef

0704-320 277
jerry.brattasen@ale.se

www.ale.se

BOHUS. Kan Ale-Surtes mål-
vaktstalang, Alexander Wet-
terberg, nolla en av världens 
mest fruktade målskyttar, 
Magnus Muhrén, numera gai-
sare?

Duellen kan bli ett faktum 
i en eventuell final i årets 
upplaga av Kosa Euro Cup.

– Det är något att se fram 
emot, säger ”Alex” med sed-
vanlig glimt i ögonen.

Målvakten Alexander Wetterberg 
värvades i fjol från IFK Motala och 
gjorde stor succé redan under debut-
säsongen. Supportrarna röstade fram 
”Alex” till årets spelare i Ale-Surte.

– Ett härligt kvitto på att man gjort 
något bra och levt upp till förvänt-
ningarna. Jag fick en nytändning av 
flytten till Surte och i Ale Arena har 
jag stortrivits. Vi har suveräna förut-
sättningar här, säger fenomenet som 
i år är klubbens omslagspojke till den 
internationella försäsongsturnering-
en Kosa Euro Cup.

– Det blir något att visa upp för 
barnbarnen en vacker dag, ler ”Alex” 
när han ser utkastet till affischen.

Ale-Surte var i vintras med in i det 
längsta och kämpade om en plats i 
elitserien, men fick ge sig i den sista 
omgången då IF Boltic blev för svåra 
på Tingvalla. Samtidigt vann Gais sin 
avslutningsmatch och Vildkatterna 
blev därmed trea i Allsvenskan.

– Vi vägde för lätt när det väl drog 
ihop sig. Hade vi haft den erfarenhet 
som årets trupp har skulle vi ha spelat 
i Elitserien i år. Det är jag övertygad 

om, säger ”Alex” och utvecklar sitt 
resonemang:

– Våra nyförvärv har nästan samt-
liga rutin från spel i högsta ligan.  
Det kommer att betyda mycket för 
att hålla uppe nivån mot lite sämre 
lag samtidigt som vi kommer att ha 
en nödvändig spets för att vinna de 
tuffa kamperna. Vi befinner oss åter-
igen i ett getingbo. Gais har värvat 
klokt under flera år och med Magnus 
Muhrén i laget blir de svårslagna, 
men vi har koll på dem. De har minst 
lika stor respekt för oss.

Fruktad skytt
Magnus Muhrén, en av världens 
bästa och mest skärpta skyttar, bör 
fruktas av alla målvakter – eller?

– Jag fruktar ingen…men visst 
håller man ett extra öga på en skytt 
som Muhrén. Det är dock svårt att 
förbereda sig, eftersom hans styrka 
är att vara så oförutsägbar. Han kan 
skjuta ur vilken vinkel som helst. 
Fast får vi möta honom i en cupfinal 
tänker jag nolla honom!

Faktum är att Alexander Wet-
terberg har bättre koll på Magnus 
Muhrén än de flesta anar. Vintern 
2005 blev det nämligen ett antal trä-
ningar ihop i Sandviken.

– Det var samma år som han sedan 
blev proffs i Ryssland, så tyvärr var 
det bara en kort tid.

Att fjolårets debutsäsong i Ale-
Surte blev en succé har inte undgått 
bandysverige.

– Jag fick ett bud från en toppfy-
ra klubb, men jag var aldrig nära att 
lämna Ale. Jag har aldrig spelat i ett 

så gott gäng som här. Stämningen är 
på topp och vi har grymt kul ihop. 
Vi har något stort på gång i år, lovar 
Alexander.

Med en kroppslängd på 170 cm 
utgör han inget monster i målet. 
Hans storlek har alltid diskuterats 
och har setts som en begränsning.

Snabb och explosiv
–  Det är klart att du kan ha en viss 
fördel av att vara lång, men jag kom-
penserar min längd med explosivitet 
och snabba reflexer. Det kan vara väl 
så viktigt i många matcher.

Svenska cupen i all ära, nu väntar 
den internationella hemmaturne-
ringen Kosa Euro Cup med rivalerna 
från bland annat Kungälv och Gais.

– Det är alltid kul att spela i 
Ale Arena och särskilt mot bra lag. 
Matcherna mot IFK Kungälv är 
alltid laddade och sedan jag kom till 
Ale-Surte har vi inte vunnit, så det är 
på tiden. Får vi möta Gais i ett slut-
spel blir det extra viktigt att vinna. 
Det handlar om att sätta sig i respekt.

Så sant som det är sagt!

Han tänker nolla Magnus Muhrén!

ALEXANDER WETTERBERG
Ålder: 23
Bor: Bohus
Yrke: Studerar till IT-tekniker
Civilstånd: Singel
Intressen förutom bandy: Golf och musik
Bandydröm: ”Spel i Elitserien och att få höja 
bucklan på Studenternas eller varför inte på Nya 

Ullevi – i Ale-Surtes tröja”.
Favoritmiddag: Spaghetti och köttfärssås
Vem bjuder du? Jessica Alba
Fruktad motståndare: August Kindvall, back i IFK 
Motala. ”Han är livsfarlig (skratt)”.
Vem/vilka gör succé i Ale-Surte 2010-11? ”Alla, 
men Fredrik Rexin och Erik Olovsson ser pigga ut”.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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