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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ans. utgivare
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
Chefredaktör
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
Redaktör
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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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. 

Hårda regndroppar 
knackar på fönst-
ret och påminner 

om att hösten snart lurar 
runt knuten. Tråkigt kan 
tyckas, men det stundan-
de årstidsskiftet kommer 
också med ett löfte om ny-
start. Kreativiteten har åter 
börjat ta fart på redaktionen 
efter sommaruppehållet och 
det hoppas vi att våra läsare 
känner när ni öppnar augus-
ti månads andra nummer.

På tal om kreativitet. I 
förra veckan tog jag färjan 
över till Krokholmen för 
att träffa ett gäng vars ska-
parkraft gjorde mig helt 
förstummad. Utbildningen 
YEE, Unga entreprenörer 
i nya Europa, har hyllats 
ända sedan starten för elva 
år sedan, och väl på plats 
var det inte svårt att förstå 
varför.

Kemin som uppstod när 
ett 30-tal ungdomar från åtta 
olika länder träffades för att 
prata om framtidens möjlig-
heter var nästintill magisk.

Något som återkom i 
samtalen med såväl elever 
som lärare var den föränd-
rade synen på entreprenör-
skap. Så här uttryckte sig 
Nicolette Michels, lärare 
på Oxford Brookes Univer-
sity: 

”Det finns inte länge 
någon klar bild av en entre-

prenör. Alla i en organisa-
tion kan vara egna entrepre-
nörer inom just sitt område, 
det handlar bara om att få 
chansen.”

Det gick upp för mig 
hur mycket kreativitet som 
egentligen hämmas av de 
alltför tydliga hierarkier och 
restriktioner som råder på 
många arbetsplatser. Tänk 
hur mycket det finns att 
vinna på att istället försöka 
ta varandras idéer på allvar 
– oavsett om de kommer 
från högsta chefen eller från 
någon som bara jobbat en 
vecka. 

Grundtanken bakom 
Unga Entreprenörer 
är att alla har något att 
bidra med och att man 
tillsammans kan göra 
positiva förändringar. 

Hos barn har kreati-
vitet och fantasi inga 
gränser, men när vi 
sedan ska slussas 
in i vuxenvärl-
den glömmer 
man att 
ta tillvara 
på det fria 
tänkandet. 
Det berät-
tade Roger 
Mumby- 
Croft, 
lärare på 
Cambridge 
Angel Uni-

versity, under ett mycket 
givande samtal. Han vill 
genom sin undervisning lära 
eleverna att tänka själva. 

Jag lämnade Krokhol-
men med huvudet fullt av 
ny inspiration och redan på 
färjan hem hade tankarna 
börjat snurra ”utanför 
boxen”. 

Läs mer om utbildningen 
på sidorna 12-13.

Alla kan vara entreprenörer 
– om bara chansen ges

Allt för häst och ryttare, hund och katt,
foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

För mer info
www.aleridsport.nu
0303-74 28 30

www.alexanderzetterman.com

CLINIC FÖR
ALEXANDER ZETTERMAN
Måndag 22 augusti kl 18 - 21.30

Plats för 5 ryttare 
och100 åskådare

ANMÄLAN
mail: info@aleridsport.nu
sms: 0708-30 17 59

PRISER
Ryttare 1500:-
Publik 250:-

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se
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Gratis ”prova på dag” 
söndag 21/8 kl. 12.00 

i Alvhems Klubbstuga

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 900 kr för Nivå 1-3 
(du kombinerar som du vill på Nivå 1-3)

samt 700 kr för Grundkursen som inte kombineras 
med övriga nivåer. All info finns på vår hemsida 

www.funinline.se • Telefon 0720-481760

Vårens kurser startar söndag 28 augusti
Nivå 1

12.00-13.30
Conny

Nivå 2
13.45-15.15

Anne-Lie

Nivå 3
15.15-16.45

Anne-Lie

Grundkurs
17.00-18.30
Jennie/Åsa

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Över 220 sorters lösgodis

NYHET! Glassbar i butiken

SIMNINGENS DAG
LÖRDAG 20 AUGUSTI 
KL 11-14 BODASJÖN, PRÄSSEBO

LILLA EDETS KOMMUN

ISBJÖRNARNA 
uppträder kl 11.00

Grunderna för Simkunskap 
visas av våra simlärare

Simmärkestagning
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Ponnyridning

Kaninhoppning

Metartävling

Kiosken 

är öppen

Jord och skog i Skepplanda

14 ha varav 11 ha skog och 2,5 ha bete.
Ingen byggnation. Kan köpas av bolag.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson

Areal Vänersborg
0521 27 27 55

Röda Korsets
secondhandaffär KUPAN

TISDAG 16 AUG 
KL 10.00 

Öppnar vi butiken igen 
med lite mindre lokaler 

p.g.a. vattenläckan

Välkomna
Styrelsen Röda Korset

Uthyres: 
del i affärslokal, 

centrala 
Älvängen 60m2

RING: 0704-138521


