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– en specialitet!

Nu tar vi på oss lång-
kalsongerna, sveper 
in oss i den blågula 

halsduken, tar på oss hand-
skarna, laddar bandyport-
följen och drar ner mössan 
över öronen – nu sluter vi 
upp i Ale Arena och ger Ale-
Surte en rejäl dunk i ryggen. 
Killarna har gjort en fan-
tastisk säsong med tanke på 
vad de har fått utstå mentalt 
med ett konkurshot häng-
andes över sig. Göteborgar-
nas lagbygge med grönsvar-
ta Gais som dopades inför 
säsongen med värvning-
ar som ex-världsmästaren, 
Magnus Muhrén och fruk-
tade målskyttar som elitse-
riemeriterade Tony Eklind, 
är fortfarande inom räck-
håll. Nu möts de båda riva-
lerna och då ska Makrillar-
na få känna att de spelar på 
bortaplan. Jag kommer bli 
generad och få en känsla av 
pinsamhet om Gaisklack-
en ännu en gång hörs mest 
i Ale Arena. Låt det inte ske 
– ställ upp för bandyklub-
ben Ale-Surte. Med rätt in-
ramning kan det här bli en 
bandyfest i toppklass, men 
då krävs en publik av samma 
dimension.

Jag vet att många tänker 
elaka tankar nu. När det 
gäller Ale-Surte har det 
handlat alldeles för mycket 
om obetalda elräkning-
ar, ismaskinsaffärer och hy-
resskulder. Det är jag den 
förste att beklaga, men jag 
tycker vi har skrivit tillräck-

ligt om det nu. Det hade 
varit önskvärt och dröm-
likt om vi alla bara brydde 
oss om sporten på fredag-
kväll. Tänk er själva att få se 
Ale-Surte BK i Sportspegeln 
nästa år? Det hade väl varit 
fin reklam. Ja, jag vet att det 
krävs en enorm ekonomisk 
kraftsamling för att mäkta 
med det om tillfället skulle 
dyka upp, men om vi glöm-
mer pengar för en dag. Visst 
vore det ändå fantastiskt om 
anrika Ale-Surte återigen 
klev in i finrummet?
Det finns många upprör-
da alebor som stör sig på de 
ekonomiska turerna runt 
bandyklubben. Om den all-
männa viljan är att de ska 
kunna betala tillbaka samtli-
ga skulder till Ale kommun 
är ett besök i Ale Arena på 
fredag ett bra alternativ. En 
publikfest där kan generera 
många sköna och välbehöv-
liga slantar.

Personligen retar jag 
mig mer på det meningslösa 
sabotaget runt om i kommu-
nen. Att se det glasade bul-
lerskyddet mellan Nödinge 
och Nol slås sönder är på 
gränsen till rent vansinne. 
Vad tjänar det till? Här 
satsar staten 13 mil-
jarder på att rusta 
upp infrastruktu-
ren i vår kommun 
och då ger vi en 
destruktiv 
hälsning till-
baka. Det 

är ett stort misslyckande att 
behöva se detta fördärv. För 
mig är det omöjligt att detta 
sker utan att någon vet om 
det. E45 är en vältrafikerad 
led och därför är jag över-
tygad om att någon av oss 
har sett det ske. Det gör mig 
om möjligt än mer förban-
nad. Vi måste reagera och 
agera mot detta meningslö-
sa sabotage. Jag tror dessut-
om att detta beteende bara 
är inkörsporten till betydligt 
grövre brott. Kan vi stoppa 
busskurskrosset och buller-
skyddssabotörerna går vi 
en bättre framtid till mötes, 
men då måste vi hjälpas 
åt att hålla ögon och öron 
öppna. Ser du något miss-
tänkt, kontakta polisen!

Vi ses i Ale Arena på fre-
dagkväll!

Vi ses i Ale Arena!

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 6  |   vecka 7  |   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. 

Söker du 
replokal?
Replokal med digitala trummor, 

bas och elgitarr finns på 
Pelateater i Alafors.
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PLATSER KVAR
Kom i gång och skriv
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Teckna och Måla 
- Färg och bild
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www.sv.se/ale

Centern i Ale
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Starrkärrs Centerkvinnor
kallar till

 ÅRSMÖTE 

i Starrkärrs Bygdegård
Torsdag 24 februari kl 18.00
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Varmt Välkomna!

Nol företagscenter
Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Antar du livets
utmaningar?

    Personligt ansvar
     - personlig kraft
Föreläsning: Agneta Oreheim
Torsdag 24 feb kl 16.30

Aktivitetshuset Älvängen
Carlmarksväg 4
(Föreläsningen börjar kl 18.00)

Demo: Galvanic hemmaspa 
          Info om kosttillskott

Kaffe och förfriskningar
Fri entré

Alla hjärtligt välkomna!

Ett arrangemang av:
DHR Ale och DHR/ Projekt Smärta 

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

ÅRSMÖTE

ALE MHF
Söndag 6 mars

Paradisgården, Jennylund

ALE Trial Klubb 15.00
MHF 15.30

MHF/U 16.00
Välkomna, Styrelsen

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

TYGLADAN
- ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-P

-  HISSGARDINER  FR. 139:-
- TEXTILIER FÖR PYSSEL
- MYSBYXOR 105:-/PAR

��������	
���
����������
�

������
�

����
������
����


