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Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Till slut skippades 
rättvisa. Aleback-
en är åter vit och 

öppnar inom kort. Glada 
äro alla entusiaster och skid-
uthyrare. Med minusgra-
der finns det nog också en 
och annan klädhandlare som 
pustar ut. Betänk vilka kon-
sekvenser en grön vinter 
får… Som sagt var allt för-
beredelsearbete i Alebacken 
inte förgäves. Det blev en vit 
vinter till sist, hur länge den 
varar återstår att se.

Larmrapporterna i årets 
första upplagor av Alekuri-
ren om hur missbruket av 
cannabis har ökat måste tas 
på allvar. När man googlar 
och läser om cannabis är det 
långt ifrån en rolig läsning. 
Jag tror inte det har nått 
fram till unga hur cannabis 
påverkar hjärnan och att de 
riskerar sin intellektuella 
utveckling. Ingen vill väl bli 
korkad, eller? Å andra sidan 
kan man ju alltid fråga sig 
hur begåvad en individ är 
som väljer missbrukets väg. 
Fast det finns som alltid 
förmildrande omständighe-
ter och det är naivt att tro 
att någon frivilligt svänger 
in på drogbanan. Det kan 
självklart vara i brist på 
bättre vetande, men ofta är 
det kopplat till en flykt från 
en otäck vardag. Det är där 
du och jag som medmän-
niskor alltid har ett ansvar. 
Ett särskilt ansvar har vi för 
våra tonåringar som inte kan 

luta sig mot erfarenheter 
och kunskap. Vem av oss har 
inte någon gång blivit vilse-
ledd? Därför måste vi ha en 
öppen debatt om droger. Vi 
måste ha forum där föräldrar 
vågar prata, men kanske 
ännu hellre mötesplatser 
för ungdomar som behöver 
stöd. Just mötesplatser har 
ungdomar i Ale skrivit högt 
upp på önskelistan. Nu delar 
jag inte uppfattningen att 
det skulle råda brist på detta, 
men uppenbarligen lyckas vi 
inte locka eller övertyga den 
yngre generationen om dess 
förträfflighet. Ale kommun 
satsar nu på information 
till föräldrar om cannabis. 
Föreläsningen äger rum 26 
januari i Ale gymnasium och 
9 februari i Aroseniusskolan. 
Oavsett om man är direkt 
berörd eller ej bör man som 
förälder ta del av informa-
tionen, om inte annat så i 
förebyggande syfte alterna-
tivt för att kunna bistå en 
nödställd.

Det är tveklöst mycket 
tråkigt och sorgligt när 
anrika fabriker och företag 
tvingas till nedläggning. 
Inland i Lilla Edet är en 
klassiker som jag trodde 
skulle överleva ännu 
ett stålbad, men så 
tycks inte bli fallet. 
Vi stänger i så fall 
boken för en epok 
i Lilla Edets 
näringsliv 
och vi gör 

det med respekt för alla som 
drabbas.

I min artikel om Eka Che-
micals provsaneringsarbete 
uppgavs att hela åtgärds-
programmet som företaget 
är dömda att utföra uppgår 
till 450 Mkr. Det var en 
felaktig siffra. Den korrekta 
siffran är 650 Mkr, men det 
är fortfarande en uppskattad 
siffra. Skyddsbarriären längs 
älvkanten är för att förhindra 
läckage av markföroreningar 
att gå ut i Göta älv, men det 
ska också som det uppgavs 
i artikeln utredas om det 
går att bygga den så att den 
motverkar framtida över-
svämningar.

Att all fakta blir rätt är 
viktigt med tanke på att 
företaget är börsnoterat 
och minsta felaktighet kan 

påverka 
aktiekur-
sen i fel 
riktning.

Ta larmet på allvar!

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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Vänsterpartiet i Ale håller

ÅRSMÖTE 
lördag 28 februari kl 14
i Folkets hus i Nol

•  Erik Lidberg, vår nya kommunchef 
inleder

•  Sedvanliga årsmötesförhandlingar

• Kongressrapport
 
Något matnyttigt 
blir det som  
vanligt.

Välkomna!

Ö

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2 p

KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

HISSGARDINER 139-219:- (100-160 cm)

RIPSLÖPARE 69:-/st

Barnoveraller 229-399:-Surte Swingers

Prova på Linedance
Tisdag 31/1 kl 19.00

i Surte kulturhus
För info: Ann-Gret 0303-965 67
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?


