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en ny specialitet
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Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

I torsdags gick startskottet 
för höstens ortsutveck-
lingsmöten. Först ut var 

Alafors där ortsborna gavs 
sin möjlighet till påverkan i 
mötet med lokala politiker. 
Två gånger om året, vår och 
höst, erbjuds detta tillfäl-
le och har så gjorts under en 
lång följd av år. De invåna-
re som ändå väljer tv-soffan 
istället för att ta sig till mö-
teslokalen, med motivering-
en ”Det spelar ingen roll vad 
vi säger, det är ändå kommu-
nen som bestämmer”, bör 
ställa sig frågan: Vilka är det 
som är kommunen? Jo, det 
är alla vi som har Ale som 
vår hemvist. Vill vi åstad-
komma förändringar, har vi 
idéer som vi anser bör till-
varatas, då är det också vår 
skyldighet att besöka dessa 
demokratiforum som orts-
utvecklingsmötena faktiskt 
utgör. Personligen tycker 
jag att mötena blivit bättre 
på senare år, då presidier-
na på respektive orter lärt 
sig känna av de för stunden 
riktigt heta frågorna. Ännu 
bättre blir det när de lyckas 
knyta upp representanter 
från förvaltningar och orga-
nisationer som sitter på be-
sluten. Det är viktigt om 
ortsmötena ska fylla den 
funktion som de är tänkta att 
göra. Det ska alltid ses som 
ett nederlag de gånger som 
en fråga lämnas obesvarad.

Efter många turer fram 
och tillbaka är det äntligen 
klart att det blir en konst-
gräsplan i Ale kommun. Det 
lovades vitt och brett från 

de politiska blocken under 
valrörelsen i fjol, men tyvärr 
har handlingskraften inte 
varit lika påtaglig. Medan 
konstgräsplanerna plop-
pat upp som svampar ur 
jorden i kranskommunerna, 
bortsett från Lilla Edet som 
också utgör en svart fläck 
på kartan, har frustrationen 
blivit allt mer påtaglig bland 
Ales fotbollsklubbar. I förra 
veckan gavs emellertid klar-
tecken för byggnation av 
den första planen. Det blir 
inte på Sjövallen i Alafors, 
vilket utropades i förstaläget, 
utan på Älvevi i Älvängen. 
Det första officiella spad-
taget kommer att ske på 
onsdag med fritidsintendent 
Klas Arvidsson i spetsen, 
vars uppdrag har varit att 
till slut göra verkstad av 
politikernas viljeyttringar 
och samtidigt prioritera 
placeringsordningen. Det 
är inte bara Älvängens IK 
som är att gratulera utan 
hela Fotbollsale som nu ges 
chansen att åtnjuta goda trä-
ningsförhållanden året om, 
oavsett om det regnar eller 
snöar ute. Det är en efter-
längtad satsning och ska vi 
kunna behålla våra lovande 
talanger på hemmaplan är 
konstgräsplaner ett måste. 
Jag skriver konstgräsplaner 
då jag hoppas vi får se fler 
av den varan inom den 
närmaste framtiden. Vi har 
redan hamnat på efterkäl-
ken i Ale, men förhopp-
ningsvis ser situationen 
annorlunda ut om några år.

Den gångna veckan 

avrundade jag med ett besök 
i Starrkärrs bygdegård. Min 
yrkesroll berikar ofta livet 
med många härliga upple-
velser. Söndagens Skratta 
& Sjung var en sådan. Till-
sammans med ett hundratal 
andra alebor hade jag nöjet 
att lyssna till Öbarna, alias 
Janne Magnarsson och 
Eva Jarnedal, som bjöd på 
ett par timmars enastående 
underhållning. Samtidigt 
som höstsolen strålade in 
genom fönstret stod Grund-
sunds eminenta duo på 
scenen och serverade den 
ena svenska visan efter den 
andra. Däremellan klämde 
Lennart Thorstensson 
in allsånger som fick alla 
i publiken att bli glada till 
sinnet. Tänk att livskvalitet 
inte behöver vara märkvär-
digare än så, bara lite social 
samvaro, finstämd musik och 
en god kopp kaffe i pausen. 
Något att bära med sig nu 
n ä r mörker och 

höstrusk står 
för dörren.

Ta möjligheten att påverka

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad
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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 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

LEDARE2

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

AUKTION
Till förmån för svältdrabbade 

på Afrikas Horn

Visning 11.00, lösöresauktion 12.00
Serviser, leksaker, tavlor, m.m.

Servering av kaffe, korv och bröd
VARMT VÄLKOMNA

Alekretsarna

Folkets Hus i Älvängen
Lördag 29 oktober

Centern i Ale
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HÖSTMÖTE
i Starrkärrs 
Bygdegård

Måndag 24 okt kl 18

Välkomna!

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

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-p
PÄLS 180:-/m

HÖSTTYGERNA ÄR HÄR!!
VINTERKLÄDER FÖR BARN

HISSGARDINER 139-219:- (100-160 cm)
HEMINREDNING FÖR DITT HEM

TYGLADAN

VÄLKOMMEN TILL PHUKET 
ORCHID THAIMASSAGEOORRCCHHIIDD TTHHAAIIMMAAASSSSSAAGGEE

Känner du dig stressad, trött eller stel?
Här finns vad du behöver! Vi har 

behandlingar för kroppen som ger ditt 
yttre och inre ny energi och nytt behag.ytytytytytytytytyyyyyytytttytyy trtrtrtrrttrtrrtrtrtrtrrtrrrreeeeeeeeeeeee e e e ee e ee e ocococococococccccocococococoocccccoocccccoco hhhhhhhhhhhhhhhhhh h h hh h hhhh hh hh hhh ininininnninininnininnnnnnnnininnii rerererereerreeerrerererererereereererererereerereere nnnnnnnnnnnnn n n n nnnn nnnnn n n n n n nnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yy yyy y y yyyyyyy enenenenenneneneneneneneneeeennenennenenenneneeeneene erereeerereeerereeererererererererererrereeeree giggiggigggigigigigiggigiggiggggggg oooooo o o o oo ooooo oochchchchchchchchchhcchhchchchchchchchchcch nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnytytytyyyytytytytytytytyytytyytytytytyytytyyyyy ttttttttt t ttt t t bebebbebebebebebebebeebeeebbbebebebbbbbebebebbebbbehahahhhahahahaahhahahaaaahhhhhhhhag.g.g.g.g.g.g.g.ggg.ggggggg

Behandlingar: Thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr
Våra öppettider

Mån-tis: Endast tidsbokning 
Onsd-lör: 10.00-20.00

Vi finns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86. 

Boka tid på telefon: 0766- 28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se
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ALE LUCIA 
SÖKER TIDIGARE 

LUCIAKANDIDATER 
som vill vara med och köra 
på årets två kyrkokonserter, 

i Starrkärr 14/12 
och i Surte 15/12

Ring Johanna: 0705-79 58 53
eller maila: alelucia@live.se

SÅNGGRUPPEN 
CARISMA

Tre damer uppträder 
med sång och musik 

Fredag 21 oktober kl 19.00
Aktivitetshuset i Älvängen

Entré 25 kr. inkl kaffe

Välkommen till en 
trevlig kväll! 

IOGT-NTO STARKE i Älvängen -  NBV


