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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Över 1,7 Mkr för att 
inte göra någonting, 
möjligen söka sig en 

ny försörjning, är överbe-
talt och inte det minsta rim-
ligt. Reaktionerna på lösen-
summan för att bli av med 
Ales kommundirektör Stig 
Fredriksson föll inte alla i 
smaken. Nu är det inte upp-
görelsen med Fredriksson 
specifikt som läsarna retar 
upp sig på, utan mer det 
faktum att har du en gång 
tjänat storkovan ska du få 
fortsätta göra det oavsett om 
du har lyckats eller ej. När 
nya chefen anser att du inte 
längre är lämplig för jobbet 
får du ändå ta emot 22 må-
nadslöner á 75 000 kronor. 
Det är en väldig massa 
pengar och jag har full för-
ståelse för de läsare som 
anser att det är helt orim-
ligt att belönas för att man 
inte lyckats behålla sitt för-
troende. Att det ska finnas 
ett skydd och en ersättning 
ifall om att du lyfts undan 
är en sak, men det måste 
finnas något som kallas skä-
ligt även här. Två årslöner är 
ingen sensation för toppche-
fer som tvingas gå, det finns 
värre exempel. Hur detta 
system en gång har skapats 
borde därför vara huvudfrå-
gan, då det i varje nytt fall 
ständigt hänvisas till tidiga-
re jämförbara avskedanden. 
Skulle inte ha något emot 
att regeringen föreslår en ny 
lagstiftning som hindrar att 

liknande – sett ur skattebe-
talarnas perspektiv – sanslö-
sa uppgörelser.

Det ligger därför mycket i 
vad kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), sa förra veckan: "Nu 
vet vi hur ett anställningsavtal 
inte ska se ut". Synd att det 
skulle kosta mer än 2,3 Mkr 
att få redan på...

Det andra samtalsämnet 
den gångna veckan har 
självfallet varit Ale-Surte 
BK. Märk väl att klubben 
inte ännu har gått i kon-
kurs – och troligtvis inte 
gör det heller. Däremot är 
deras arenabolag hårt ansatt 
och det råder ett överhäng-
ande konkurshot. Det är en 
något tilltrasslad situation, 
då de främsta skulderna 
finns i bolaget och därmed 
egentligen inte påverkar 
föreningen. Dock har klub-
ben en skuld till bolaget 
som bör regleras. I övrigt 
är Ale-Surte Bandyklubbs 
kassa som i de flesta fören-
ingar med elitverksamhet 
ansträngd, men om vi tittar 
på beloppen är 800 000 
kronor en i sammanhangen 
mycket liten summa. Det är 
inget försvar, men det bör 
sägas för den som inte är 
så insatt att det är inget 
unikt att elitklubbar 
brottas med vissa 
ekonomiska 
bekymmer. I 
dagens ban-

dyelit har åtta av 14 lag ett 
hot om indragen elitlicens. 
Det är mer än hälften...

Turbulensen i Ale-Surte 
BK blev extra laddad när 
skyttekungen Lasse Karls-
son lämnade skutan för att 
hjälpa sin tidigare klubb 
Hammarby. Lasse som själv 
har brunnit för Ale-Surtes 
satsning förstod allvaret och 
fick samtidigt en chans att på 
karriärens senhöst få anta en 
stor sportslig utmaning – att 
föra Bajen till en SM-final 
på Studenternas. Rätt eller 
fel? Objektivt sett, helt rätt! 
Lasses beslut befriar Ale-
Surte från klubbens dyraste 
kontrakt och ger dessutom 
klubbkassan ett tillskott i 
samband med spelaröver-
gången. Sportsligt sett, för-
bannat tråkigt...

Dyrt att lära sig

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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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

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se
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- FINA METERVAROR
- FÄRDIGSYDDA  LÄNGDER 299:-/2-P
- HISSGARDINER
- KLÄDER & HEMINREDNING

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

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte
Tisdag 25 kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA
Tisdag 8 februari 

kl 19.00
Hålanda Bygdegård

Studieförbundet Vuxenskolan i Ale kallar härmed 
ombud för grundorganisationer och inbjuder 
övriga intresserade till ordinarie årstämma.

Beslut kommer att fattas i anledning 
av omorganisation inom SV

Välkommen
Styrelsen

Anmälan senast 1 feb till 
0303-74 85 02 , ale@sv.se

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP VÅRSÄSONGEN!

Torsdag 20/1 kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Varmt välkomna!

Vinnare i Ale Lions
Skinklotteri i samband med 

Älvängens Julmarknad:
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Serie K vit lott nr 8 är ännu 

inte uthämtad.
Ring Kristina på 74 83 58

Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 
lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

Uthyrning och försäljning av slalomskidor, 

pjäxor, snowboard m.m.

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Tors 27 januari kl: 19.30
Forsvallen, Skepplanda

www.skepplanda.se
Välkomna!

ÅRSMÖTE

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. 


