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Det är fullt möjligt 
att med genom-
tänkta, dock ganska 

små, marknadsföringsinsat-
ser skapa ett stort publikt ar-
rangemang. Att lyckas locka 
1000 personer en dag mitt 
i veckan för att se en "skoj-
match" mellan ett gäng 
halvtrötta hockeymiljonärer 
och ett seriöst tämligen ungt 
bandylag är värt att applå-
dera. Det var mycket som 
kändes paradoxalt i ons-
dags i Ale Arena. Inte nog 
med att de välbetalda hel-
tidsproffsen blev frånåkta 
och tog formen av hösäck-
ar när de glada "amatörer-
na" satte fart, de blev totalt 
utspelade – för att i nästa 
stund dra ner de största app-
låderna. Hyllade och för-
nedrade i samma andetag. 
Det roligaste var ändå att se 
många nya ansikten i bandy-
huset. Denna gång krävdes 
det att bjuda in en tidigare 
framgångsrik hockeyklubb, 
men efter detta fenomena-
la arrangemang räcker det 
kanske med en toppmatch 
i bandyallsvenskan? Eller 
är livet en enda stor para-
dox där det helt enkelt krävs 
hockeystjärnor för att fylla 
bandyarenorna, tja då kan 
det bli jobbigt att vara fast-
ighetsägare...

För tillfället känns det som 
om vi går i väntans tider. 
Den nya politiska majori-
teten sätter sig in i verk-

samheten och har lovat att 
ganska snart komma med ett 
mindre "handlingsprogram". 
Vi är naturligtvis många som 
vill veta vad som händer i ett 
antal nyckelfrågor. En del 
av dessa kommer säkert att 
besvaras när Ale kommun-
fullmäktige antar budget 
och strategisk plan för 2011. 
Då ska också Allians för Ale 
ha kommit överens med 
Aledemokraterna om vilka 
prioriteringar som är vik-
tigast. Två budgetar ska ha 
blivit en. Huvudfrågan som 
väcker störst nyfikenhet är 
självfallet vad den vinnande 
sloganen "Förnyelse, föränd-
ring, förbättring", egentligen 
innehåller. Moderaterna 
som största parti i den nya 
politiska "majoriteten" 
måste nu för första 
gången klä orden med 
en ansvarsfull kostym. 
I fickorna måste det 
finnas konkreta åtgär-
der för skolan, näringsli-
vet, vården och omsor-
gen. Dessutom har 
de rödgröna mot-
ståndarna redan 
ifrågasatt varför 
alliansen inte 
har specificerat 
någon arbets-
marknadspolitik 
i tider med hög 
ungdomsar-
betslöshet. Det 
måte den nya 
ledningen ha 
ett svar på.

Företagare bjuds nästa 
onsdag in till en sopplunch 
hos Blåtunga på Fabriksvä-
gen i Älvängen. Där väntar 
ingen mindre än entrepre-
nören, Tommy Nylundh, 
som ägnar sig åt något så 
fantastiskt som att flytta hus. 
Vi var några stycken som 
imponerades när han för-
vandlade Alebyggens mäk-
tiga hyreshus på Änggatan 
i Älvängen till den största 
"husvagn" som rullat på 
E45. Nu ska vi få veta mer 
om affärsidén och det ser jag 
fram mot.

I väntans tider!
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

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

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

3-5 december 

kommer Albert Voorn 

tillbaka till oss igen! 

Publikplatser fi nns 

kvar! Hjärtligt 

välkomna!

Vard 12-18, Lörd 10-14 
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830
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Välkomna till 

SKTFs
HÖSTMÖTE

Cafeterian 
Kommunhuset Alafors 
tisdag 30 nov kl 17.30

- Versamhetsplan o budget 2011
-  Åsa Dahlqvist, SKTF Trollhättan 

informerar
- Övriga frågor
- Vi bjuder på jultallrik

Anmälan senast 23/11 till sktf@ale.se 
eller 0303-330 671, 0704-320 671
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Lördag & söndag 
20-21 november kl 11-16
Försäljning av hantverk
och kaffeservering i ett 
julpyntat magasin

Korv- och hamburgergrillning

(Ale Golfklubb 
Alvhem)

�

HJ´ S 
Medecinsk fotvårdsklinik

1 feb öppnar vi i 
Nödinge Vårdcentral

Öppningserbjudande: boka tid 
innan 31 januari så får du en 
medecinsk fotvårdsbehandling 
för 250 kr ord pris 390kr 
Nödinge Vårdcentral 
Klockarevägen 16 
Boka tid: 0702-88 99 17

Heli Jutila -Diplomerad 
fotvårdsterapeut kundförsäkring


