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Äntligen ropar fören-
ingslivet! Nya Bohus-
hallen är efterlängtad 

av de idrottsutövare som har 
fokus på vinteridrott. Den 
fyller också ett viktigt behov 
för Bohusskolans elever som 
tidigare har fått hålla till på 
begränsade ytor, långt ifrån 
den verklighet som nu har 
infunnit sig.

I förra veckan hade jag 
förmånen, att tillsammans 
med fritidsintendent Klas 
Arvidsson, syna den nya 
sporthallen. Det var en fröjd 
måste jag tillstå och det är 
inte svårt att förstå den för-
tjusning som föreningslivet 
i allmänhet och bohusborna 
i synnerhet känner. Ale 
gymnasium i all ära, men 
här har kommunen fått 
en inomhusarena av bästa 
dignitet. Bollsporterna, 
inte minst innebandyn, får 
en hemvist de knappt hade 
vågat drömma om för ett 
antal år sedan. Såväl Surte 
som Ale Innebandyförening 
föräras dessutom med var-
sitt kanslirum i den stilfulla 
byggnaden, vilket känns som 
en vettig satsning.

Gladast av alla är nog 
ändå kommunens friidrot-
tare, som varit utan vettiga 
träningsförhållanden fram 
till nu. De ungdomar som 
har intresserat sig för löp-
ning, längd, hopp- och kast-
grenar har varit förpassade 
till andra sidan älven och 
Kongahälla AIK:s verksam-
het. Med den nya hallen 
möjliggörs friidrottsträning 

på hemmaplan. En sextio-
meters tartanbana och en 
längdhoppsgrop inryms 
i Bohushallens flygel. Att 
behovet finns råder det 
ingen som helst tvekan om. 
I våras startade Bohus IF en 
friidrottssektion för ung-
domar. Responsen lät inte 
vänta på sig. Ett hundratal 
barn har besökt Jennylund 
i väntan på att få kliva in i 
Bohushallen. Vad det gäller 
invigningen av Bohushallen 
så äger den rum lördagen 
den 17 september. För er 
som vill uppleva anlägg-
ningen med egna ögon är ett 
besök att rekommendera.

På tal om invigning så 
var det bandklippning på 
Äppelgårdens förskola i 
måndags. Regnvädret till 
trots strålade barnen 
som små solar. De har 
själva fått vara med och 
påverka utformningen 
av förskolan, redan 
från planeringsstadiet. 
Barnens delaktighet har 
bland annat mynnat 
ut i en damm på 
skolgården, men 
också i form av 
en fotbollsplan 
och odlingslå-
dor.

Som om det 
inte vore nog 
med invig-
ningsfirande så 
hade jag nöjet 
att ta del av 
lördagens 
ceremoni 
när Lödöse 

museum och biblioteket 
blev ett. Tillsammans bildar 
verksamheterna Lödösehus. 
Det är en unik kombina-
tion som har växt fram med 
museum och bibliotek under 
samma tak. Arbetet med att 
föra de båda verksamheterna 
närmare varandra startade 
för flera år sedan. Det är 
ett nytänk inom kultursek-
torn som bara har vinnare. 
Nu ökas tillgängligheten 
då Lödösehus kommer att 
ha kvällsöppet två dagar 
i veckan. På sikt planerar 
man också för gemensamma 
aktiviteter i form av utställ-
ningar och föreläsningar. 
Det började med Folkets 
Hus och nu Lödösehus. Kul-
turen i Lilla Edets kommun 

har sannerligen 
upplevt en positiv 
utveckling under 
de senaste åren.

Efterlängtad idrottshall

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
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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
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Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@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
0707-71 29 45
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. 

JONAS ANDERSSON
Chefredaktör  |  jonas@alekuriren.se

STORT TACK
till medlemmar, sponsorer, 

besökare och alla som bidrog 
till en lyckad marknadsdag 
på Backa den 20 augusti.

BLÅBÄR – LINGON och SYLT
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. 

Nykokt hjortron- blåbärs- drottning- hallon- lingon- 
och tranbärssylt (60% bärhalt). Kantareller. Endast 

svenska bär. Allt i mån av tillgång. 

Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr 13/8 tom 10/9: 

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

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

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-pack
HISSGARDINER med text/enfärgat

METERVARA 
- rutigt, randigt, prickigt, blommigt m.m.

HEMINREDNING

TYGLADAN

ALE-SURTE
BANDYKLUBB
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ÅRSMÖTE
Onsdag 21 September kl 19 

i Paradisgården, Bohus.
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Alla medlemmar välkomna!
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Skepplanda bibliotek
Söndag 11 sept kl 11-15
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Nu kör vi 
gång igen!

Flickor födda 2003 och 2004.

Fredagar 16-18 och 
söndagar 10-10.30

i Älvängens Kulturhus
med start fredag 9 sept

Välkomna!

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!

Nybörjarkurs i:

Square Dance
Måndag 12/9 kl 19.00
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Surte Swingers

I Surte kulturhus

Sön 18 september
hos Ale Ridsport

Visning av ponnyer och
hästar i olika prisklasser, 

åldrar och utbildningsnivåer

Vill Du vara med?
Har Du en häst/ponny som skall 
säljas eller ska du köpa häst?

www.saluhastvisning.se

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren


