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Det lackar mot jul, 
även om snön inte 
lyser vi på taken 

just nu. Men det finns en 
del som talar för att det 
snart kan bli så. Ett skäl är 
Älvängens julmarknad. Av 
någon anledning brukar det 
falla vitt från skyn lagom 
till den starka marknadstra-
ditionen andra söndagen i 
advent. I år vilar en extra 
spänning i luften. Det har 
varit och är fortfarande täm-
ligen kaotiskt i Älvängen 
centrum, men julmarknaden 
har handlarna länge betonat 
som helig – för bra för att 
förstöra – så det känns som 
att entreprenören kommer 
att göra sitt yttersta för att 
hålla Göteborgsvägen så ren 
som möjligt. Idag (läs tisdag) 
har Trafikverket bjudit in 
företagare i Älvängen till 
ett informationsmöte. Jag 
hoppas det de har att säga 
faller under avdelningen 
"Positiva nyheter".

Noterbart i år är att flera 
julmarknadsarrangemang 
har planerats med huvu-
det. Kollissionerna är betyd-
ligt färre än tidigare år. För 
Älvängens del var det ytterst 
tacksamt att Repslagarmu-
seet som lockade 800 besö-
kare förlade sin julmarknad 
veckan före företagarfören-
ingens. Likaså har Jul i byn 
i Lödöse förlagt sitt arrang-
emang till nu på lördag för 
att inte krocka med Älväng-
ens julmarknad på söndag. 

Dessa korrigeringar tror jag 
alla mår bra av.

Själv plockade jag fram 
ljusstakarna i helgen. Jag 
kunde inte låsta bli att småle 
lite när jag tänkte på damen 
som ringde mig en ljummen 
sommarkväll för ett antal år 
sedan. Hon var vansinnig, 
hon visste nämligen var jag 
bodde, över hur jag kunde 
ha kvar adventsljusstaken i 
fönstret i juni månad. I en 
andhämtning lyckades jag få 
in en replik.
"Tycker inte du att det är 
mysigt att tända ljusstaken på 
kvällarna?" frågade jag. Det 
tyckte hon förvisso, men det 
var inte skäl nog för att få 
ha kvar den under sommar-
halvåret. 

Sanningen är den att jag 
faktiskt inte hade reflek-
terat över ljusstaken, den 
hade helt enkelt glömts kvar. 
Svaret till damen blev emel-
lertid; "Du, jag tycker faktiskt 
att det är så himla fint och 
mysigt med en ljusstake i fönst-
ret att jag vill unna mig det 
året om. Jag tycker synd 
om er som begränsar 
livets trivsamheter till 
att bara gälla några 
veckor". 

I efterhand 
kan jag kon-
statera att 
jag är väldigt 
nöjd med 
den kom-
mentaren. 

Alla trivs vi i juletid. Det är 
en av årets ljuvligaste tid-
punkter, alla pyntar och livar 
upp sina hem. Generosite-
ten är stor och vi bjuds på 
glögg, pepparkakor, lusse-
katter, kaffe –ja till och med 
en och annan julklapp får vi 
ofta. Det är några av årets 
varmaste dagar, sett ur ett 
hjärtligt perspektiv. Varför 
ska vi då begränsa det vi 
tycker om? Jo, jag vet att det 
finns kulturella skäl och tra-
ditioner är till för att följas. 
Jag tänker ta ner min ljussta-
ke före juni... Jag lovar.

Vi klarade stormen bra 
den här gången. Det var inte 
som när Gudrun och Per 
härjade. Tack för det, men 
återigen påmindes vi om hur 

chanslösa vi är 
när vädrets 
makter di-
rigerar. 

Varför begränsa?

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig 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

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

LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@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. 
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Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- i metervara 
& färdigsytt

 FLEECE 65:-/m

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 
VINTERKLÄDER FÖR FAMILJEN

INREDNING

JULENS TYGER

Rished Tån 
209 Alafors

Hej, nu är 
jag här igen

Jag hälsar alla 
gamla och nya 

kunder välkomna.
Ring för tidsbokning 
0761-40 47 20
0303-74 17 36

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, 

Amandine, Sarpomira (KRAV), 5 och 20 kg förp. 
Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 25 kg 270:-. 

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt 

(60% bärhalt).

Säljes från lastbil LÖRDAG 3/12: 

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. Nästa tur i januari.

 0708-26 61 34

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

50:- rabatt vid köp av PRESENTKORT

Årets julklapp
massage/zonterapi

Erbjudandet gäller t.o.m. 15 dec. 2011

Lenas ZOM friskvård
Skyttelvägen 14 • Alafors

Tel 0707-47 85 73 • lena.zom@telia.com

Nytt & begagnat i Nygård

Öppet
Månd - Fred  kl: 1400 - 1800

Lörd           kl: 1000 - 1500

Gå in på vår hemsida
Se vad vi har och få vägbeskrivning

nyttochbegagnat.dinstudio.se

Eller ring
0520 - 66 20 41

Välkomna!
MVH / Jaana & Ove

Tel: 0520-66 20 41

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.ytytytytytytytytyyyyytyttytyyyy trtrtrtrtttttrtrtrtrtreeeeeeeeeeeee e e e e e ocococococcoccccococococcocococccccoccocccchhhhhhhhhhhhh h h h h h h hh hh  h hhh ininininininnnininnnnniniininnrerererererrereererrerererererererererererererereee nnnnnnnnnnn n n n n n nnn n nn nnn nnnyyyyyyyyyyyyyyyyy yyy y y yyyy yyy yy eneneneneneneneneneennenenenenenennenenerererereererereerrereeererererererererereerrereeeergigigigigggggigigigigigigigigigigggg oooooo o o o oooo ooooochchchchchchchhchchchchhhchcch nnnnnnnnn n n n n nnnn nnytytytytyyytytytyttytytyytytytytytytytyyy tttttttt t ttt t t bebebebebebebeebeebebbebbebeebebebebebebebeb hahahahhahahahhahhhaahhhhhhag.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.ggggg

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

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13


