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– en specialitet!

Efter en skön och av-
kopplande semes-
ter med sol, bad, grill 

och allt annat som hör som-
maren till var det dags att 
återvända till arbetet på au-
gusti månads första dag. Till 
skillnad från många andra är 
jag befriad från ångest när 
vardagen gör sig påmind 
igen. Jag är en människa 
som gillar rutiner, med allt 
vad det innebär – jobba, äta, 
träna, sova och så vidare. 
Arbetet på lokaltidningen är 
dessutom av sådan stimule-
rande karaktär att efter en 
månad utan reportageskri-
vande är det lätt att drabbas 
av abstinens.

Du håller nu höstens pre-
miärnummer av Alekuriren 
i din hand. Det mesta är sig 
likt, men det finns en väsent-
lig skillnad när det gäller 
innehållet. För första gången 
i Alekurirens 15-åriga his-
toria är det en tidning som 
helt och hållet saknar artik-
lar signerade Per-Anders 
Klöversjö. Det beror på att 
chefredaktören har förlängd 
semester – helt ofrivillig ska 
dock understrykas.

Istället för att ta del av 
pulsen på redaktionen är 
Klöversjö beordrad vila efter 
ett olycksaligt benbrott i 
samband med en tennis-
match i juli. Ingen typisk 

tennisskada kan tyckas, men 
när olyckan är framme kan 
vad som helst hända.

Björn Borg avslutade sin 
tenniskarriär när han var 
på topp 1983 och kanske 
skulle Per-Anders Klöversjö 
ha funderat både en och två 
gånger innan han inledde sin 
karriär att anta utmaningen 
på Skepplandas motsvarig-
het till Roland-Garros. I ett 
matchavgörande läge ville 
det sig inte bättre än att såväl 
sken- som vadben gick av 
när backhandsmashen just 
slagits in. Efter operation 
på Kungälvs sjukhus väntar 
en lång konvalescens med 
regelbunden rehabilite-
ringsträning som följd.

Om Per-Anders 
Klöversjö kommer till-
baka som energistinn 
tennisspelare på vete-
rantouren återstår 
att se. Vi hoppas 
däremot att han 
inom en snar 
framtid dyker 
upp i denna 
ledarspalt igen.

Efter de 
senaste dagar-
nas myckna 
regnande frågar 
man sig om 
sommaren 
redan lider 
mot sitt slut? 

SMHI utlovar dessutom mer 
regn i veckan, vilket inte 
bådar gott. Å andra sidan har 
prognoserna inte överens-
stämt med verkligheten sär-
skilt ofta den senaste tiden. 
Höstrusket får gärna låta 
vänta på sin entré ytterligare 
någon månad. Åtminstone 
om man frågar mig. Nu 
gäller det att suga ut det sista 
av varma dagar och sköna 
kvällar.

Slutligen ber jag att få 
hälsa alla våra trogna läsare 
en fortsatt trevlig sommar!

Allt är som vanligt 
igen – men ändå inte

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
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

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

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

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 utnyttjas 

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
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JONAS ANDERSSON
Redaktör  |  jonas@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Livsstilsmässa 13-14 aug

Prova-på behandlingar

Läs mer på www.andhämtning.nu

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd 13 aug, kl 10-22. Sönd 14 aug, kl 10-16.

Ekologiskt mässcafé  med mat
Försäljning och Föreläsningar
Prova på Yoga, Qigong m.m

STÄNGT
PÅ GRUND AV 
VATTENLÄCKA!

Tills vidare

Röda Korsets 
secondhandaffär KUPAN

HEMBYGDSDAG
PÅ GRÖNKÖP
Skepplanda Hembygdsgård

Lördag 13 augusti 
kl 12-15
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Välkomna!
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HJS Fotvård Nödinge vårdcentral

Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård
Fotvård i fotbad
Avlägsning av förhårdnader, liktornar mm

Jag gör även hembesök
Boka tid: 0702-88 99 17

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

- Ta en tur till oss i sommar
Öljettlängder 299:-/2p

Hissgardiner B100-160 cm 139:-/st
Mycket metervara & färdigsytt

Heminredning & kläder

TYGLADAN

1, Elisabet Dahl  Nödinge
2, Margit Johansson  Alvhem
3, Maj-Britt Persson  Hålanda
4, Lotta Klys   Lödöse
5, Jan Andersson  Surte
6, Robin Hadley  Skepplanda
7, Lisbeth Stensson  Nol
8, Lena Rydén   Älvängen
9, Uno Claesson  Nödinge
10, Anita Gunnarson  Älvängen

Vinnare i semesterkrysset

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Över 220 sorters lösgodis

NYHET! Glassbar i butiken


