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Nu sprider sig ånges-
ten inte bara över 
Ale och Lilla Edet 

kommun. Det är en landsplå-
ga, säkert inte bara det heller. 
Jag tror denna plågoan-
de härskar världen över. Det 
gäller känslan som infinner 
sig varje år när ett bestämt 
årsmöte närmar sig. Ska man 
våga yttra de berömda orden; 
"Jag har gjort mitt i styrelsen, 
det är bättre för föreningen 
med lite nytt blod". Eller ska 
man hänga med ett år till? 
Det är ju ändå ganska trev-
ligt, åtminstone emellanåt.
Sitter man dessutom med i 
valberedningen i någon för-
ening, så är man också bekant 
med problematiken att hitta 
en ersättare till den som 
"sviker". Nja, Judas vill man 
helst slippa att bli kallad, så 
många väljer att köra ett år 
till – och ett till... 

Nu är tiden inne för många 
av våra föreningar och orga-
nisationer att arrangera års-
möte. Det hade varit in-
tressant att se hur många av 
dessa som byter ordföran-
de? "Omval – nog med för-
slag!" Jag är rädd för att det 
är den största gemensamma 
nämnaren för årsmötena. Tur 
är väl det i och för sig för det 
är svårt att hitta nytt styrel-
sefolk, men tänk om det bara 
är en föreställning. Tänk om 
det sitter en mängd männis-
kor hemma i stugorna och 
längtar efter att få bli tillfrå-

gade om att få ett förtroen-
deuppdrag. Vi kanske har in-
billat oss att intresset för det 
ideella föreningslivet håller 
på att urholkas. Vi som är en-
gagerade i lite olika samman-
hang kanske är vår tids störs-
ta bromsklossar?

Det finns faktiskt ett bo-
temedel mot att misslyck-
as med förnyelse i styrelse-
rummet. I en förening som 
jag företrädde för många år 
sedan valdes du alltid in på 
två år. Det var den tiden du 
fick i styrelsen. Efter två år 
var det över, då skulle någon 
annan in. Självklart fick du 
vara kvar i klubben, men 
inte i styrelserummet – inte 
förrän samtliga av dina tidi-
gare kollegor bytts ut – var 
du åter tillgänglig. Jag tror 
att uppdragen ska tidsbegrän-
sas. Det gör dem mer spän-
nande och mer attraktiva. Du 
vet att du inte blir fast om du 
nu tillhör kategorin Svens-
son som har svårt att säga nej 
när någon frågar om du kan 
ställa upp en period till. Idag 
sitter det människor i många 
tunga styrelser som faktiskt 
satt där när Alekuriren gav 
ut sitt första nummer. 
I maj är det 15 år 
sedan... Så länge tror 
inte jag att man kan 
bidra till att en för-
ening fortfaran-
de utveck-
las. Tider-
na förändras 

och det behövs nytt blod, nya 
idéer – och för det krävs nya 
människor.
Nu låter det som att jag 
tycker att alla som har varit 
engagerade länge i en fören-
ing ska tänka om. Jag tror de-
finitivt att man kan vara en 
eldsjäl i en och samma för-
ening hela livet, men för att 
sprida engagemanget är det 
bra om innehållet i styrel-
serummet byts ut regelbun-
det enligt en fastlagd tids-
plan. Då tror jag dessutom 
att fler hade vågat ta chansen. 
Är uppdraget värre än du fö-
respeglat dig kan du tidigt se 
ljuset i tunneln – där framme 
avgår jag – det kan ingen 
hindra mig från. Det beslutet 
är nämligen redan taget. Helt 
ångestbefriad blir man kanske 
inte ändå, men lite lindrar det 

nog...

Tid för årsmöte

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
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
Redaktör
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
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
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

alekuriren  |   nummer 5  |   vecka 6  |   20112

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. 

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

5 och 20 kg förp. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö, 

fodermorötter. Hjortron- lingon- blåbärs- drottning- 

och tranbärssylt (60% bärhalt). Enbärsdricka. Även 

KRAV-potatis.  Säljes från lastbil LÖRDAG 12/2: 
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 12/3 0708-26 61 34
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- FINA METERVAROR
- FÄRDIGSYDDA  LÄNGDER 299:-/2-P
- HISSGARDINER
- KLÄDER & HEMINREDNING

SPORTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
15-16 februari kl 12-15

Fri entré. Materialkostnad 10:-
Tag med eget glas eller köp för 10:-

Kvarnvägen 6 i Surte

��������	
�
����������

ÅRSMÖTE
Söndag 6 mars 

kl 13.00 
i Bygdegården

Vi bjuder på fi ka.

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

/Styrelsen

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.

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Årsmöte
Torsdagen den 17 feb.

 kl: 15.00
Plats:  I Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar

Underhållning
Kaffe och kaka

Välkomna!

Nol företagscenter
Industrivägen 4

449 44 Nol

0303-74 11 40

www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Årsmöte
Centerpartiet Ale

PROGRAM:
Anförande av regionstyrelseledamoten 

Kristina Jonäng, Ljungskile

Årsmötesförhandlingar

Välkomna!
Styrelsen

alekretsen.centerpartiet.net

Onsdag 16 feb kl. 18.00 
i Starrkärrs bygdegård

BANKEN
HÖJER
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Göteborgsvägen 98, Surte • Tel. 031-98 30 10

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördagar 11-15

www.magnussonbil.se
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Fabriksnya årsmodeller 2011. Bilens pris från 247.400 kr. 60 

månader, 20% kontant (49.600 kr), 3,428 kr/mån, effektivränta 

2,09% 7,3-7,5 l/100 km, co2 174-177 g/km

DESSUTOM
BJUDER VI PÅ 16” VINTERDÄCK PÅ

ALUFÄLGAR - VÄRDE 15.900


