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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

En av Sveriges populä-
raste musiker och ar-
tister, Laleh Pourka-

rim, gästade Skavlan i fre-
dags kväll. Hon berätta-
de om sin uppväxt på flykt 
från Iran och vägen till firad 
stjärna. 

Framgångssagan som 
artist tillägnar hon den kom-
munala musikskolan. Hade 
Laleh inte fått chansen att 
testa ett instrument, att få 
tillgång till en gitarr, hade 
hon inte suttit hos Skavlan 
och inte heller fått mottaga 
alla utmärkelser som stor 
svensk musikproducent. 
Hennes berättelse satt som 
pricken över i då vi i början 
av förra veckan bestämde oss 
för att göra ett nedslag i Ales 
kulturskola. I Ale kommun 
har musikskolan blivit mer 
omfattande och utbudet gör 
att den med all rätt kallas 
för kulturskola. Laleh är ett 
levande bevis på att den här 
satsningen är helt rätt. Inte 
för att vi kan ta åt oss äran 
av hennes framgångar, men 
för att vi kan vara tämligen 
övertygade om att i framti-
den få se ett bekant ansikte 
med rötter i Ale uppträda på 
Sveriges stora scener.

Eldsjälen John Hansson 
blickar nöjt ut över Ale-
backen. Det räckte med 
några dagars ihållande kyla 
för att grönt skulle bli vitt. 
Med ett snödjup om 40 
cm öppnade Västra Göta-
landsregionens populäraste 
skidanläggning i lördags. 

John berättar gång på gång 
för medier och intresserade 
om hur backen, som inte 
för så länge sedan hade 
rep- och knapplift, nu har 
två parallella ankarliftar, 
helautomatiserade snökano-
ner, en stor värmestuga med 
eget café samt att han inte 
längre behöver övernatta i 
maskinrummet utan behövs 
han så meddelar systemet 
honom via ett SMS. Årets 
investeringar på 2,2 Mkr 
har skapat helt förändrade 
förutsättningar både för 
de ideella krafterna runt 
Alebacken och för alla dess 
besökare. Backen är nu 
ett bevis för vad som kan 
åstadkommas när eldsjälar, 
kommun, region, näringsliv 
och EU drar åt samma håll 
– samtidigt. Få kommuner i 
Västsverige har en attraktion 
som Alebacken. Publiciteten 
i de rikstäckande medierna 
är omfattande och sköna 
gröna Ale är plötsligt mer 
känd som den vita alpina 
kommunen. Vilka ambassa-
dörer vi har!

Goda ambassadörer är 
också våra repslagare. 
När Båtmässan slår 
upp sina portar till 
helgen möts besö-
karna snabbt 
av doften från 
tjärat rep. Rep-
slagarmuseet 
i Älvängen 
är numera 
en själv-
klarhet på 

Svenska Mässan. De visar 
upp den gamla traditionen 
– ett döende hantverk som 
bara hålls vid liv tack vare 
ett fåtal entusiaster – och 
de sätter framför allt Ale på 
kartan. Just nu medverkar 
de till att hjälpa sina norska 
vänner med att förverkliga 
sitt vikingaskepp, Harald 
Hårfager. Det tjärade garnet 
kommer självklart från 
Älvängen. Mer om detta och 
verksamheten i den levande 
industrihistorien, Carlmarks 
anrika repslagarbanan, 
möter ni på Båtmässan. Sök 
upp deras monter och landa 
mellan drömmarna om 
flytande, lyx- och miljonbå-
tar… Ales ambassadörer är 
guld värda!

Ales ambassadörer guld värda

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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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

ÅRSMÖTE
Söndag 11/3 kl 18.00

i Skepplanda Simhall

Alla medlemmar hälsas 

välkomna!
www.alesimmarna.se

Årsmöte 
Kristdemokraterna i Ale

Måndag 6 februari kl 18.30
Skepplanda BTK:s klubbhus

• Penilla Günther, riksdagsledamot

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar

• Rikstingsrapport

 Fika serveras

            Välkomna!

i Ale
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KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA
Bohus-Surte vägförening

kallar till årsstämma 
Tisdagen den 20 mars 2012, kl. 19.00

Plats: Bohus IF:s Klubbstuga, Jennylund

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga 
14 dagar före årsstämma på Surte Bibliotek. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 10 februari, 2012.

Välkomna!
- Styrelsen

Ö

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2 p

KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

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

RIPSLÖPARE 69:-/st

Barnoveraller 229-399:-


