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Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Helgerna och dess fi-
rande har precis 
avlöst varandra, 

nästa vecka är det dags igen. 
Alla Hjärtans dag står på 
agendan. Efter den väntar 
Fettisdagen, nationaldagen, 
kanelbullens dag, mors dag, 
fars dag, Gustav Adolfsdag, 
Nobeldagen, min namnsdag 
och din namnsdag – födel-
sedagar, dels våra egna dels 
alla vänners. Det är en och 
annan dag att hålla reda på 
nuförtiden. Det känns som 
om de blir fler, men likt för-
bannat är det bara 365 dagar 
på ett år. Fast vi har blivit 
duktiga på att ge allt fler 
dagar en mening, om vi nu 
ska anse att semlan och ka-
nelbullen fyller en mening… 
Hur som helst är det fak-
tiskt ganska skönt att vara 
tankspridd och känd för att 
glömma… För min egen 
del är det möjligen jul och 
nyår som jag har koll på, allt 
annat påminns jag om i sista 
stund eller kort därefter…

Nu står Alla hjärtans dag 
för dörren och jag måste 
erkänna att det är en av dessa 
dagar som jag inte riktigt 
känner till bakgrunden 
för. Nu vet jag, eftersom 
Johanna bestämde sig för att 
göra en temasida som inspi-
ration för den 14 februari. 
Faktum är i samband med 
dessa dagar upptäcker man 
hur många kvinnliga före-
tagare vi har i kommunen. 
I Bohus centrum har tre 
väninnor startat en second 
hand- och inredningsbu-

tik. De utstrålar en härlig 
optimism och en energi 
som absolut behövs för att 
vara näringsidkare i Bohus. 
Redan innan byggnationen 
av Jordfallsbron tog fart 
var det tuffa tider för den 
centrumanläggning som i 
början av 70-talet målades 
ut som Ales metropol. Nu 
råder det andra tider, men 
precis som väninnorna säger 
kommer det en dag när nya 
Jordfallsbron är klar och 
då blir tillgängligheten till 
Bohus centrum åter mycket 
bra. Idag är second hand 
poppis och en publikmag-
net. Kanske behövs den här 
tiden fram till E45:an är klar 
som startsträcka för Living 
life Vintage som butiken 
heter? Med tanke på hur 
hela Bohus har skärmats 
av under vägutbyggnaden 
känns övriga orters protester 
som löjliga. Det kommer 
självklart att bli väldigt 
bra när det är klart och de 
flitigaste entreprenörerna 
hoppas kunna locka över 
även kungälvsbor i framti-
den. Utan tvekan hyser jag 
stor beundran för de hand-
lare som kämpat på i det 
tysta sedan infarten till 
Bohus stängdes – för 
det har säkert varit 
väldigt tyst.

Stor upp-
märksamhet 
ska också 
riktas åt de 
fyra föräld-
rapar som 
har dragit 

igång en egen fritidsgård 
i Älvängen. ”Luftslottet” 
ska erbjuda ungdomar i 
åldern 15-20 år någonstans 
att hänga, något som inte 
är som hemma, men ändå 
känns väldigt ”hemma”. 
Med andra ord tryggt och 
säkert. Initiativtagarna vill 
öppna dörren till något 
bättre än att sitta vid buss-
terminalen. En god handling 
som jag hoppas uppmärk-
sammas och förhoppningsvis 
kan verksamheten övergå i 
ungdomars egen regi. Att 
erbjuda alternativ till de 
etablerade aktiviteterna som 
idrotts- och kulturförening-
arna svarar för är av stor vikt. 
Alla måste ha någonstans att 
ta vägen. Det måste bli ett 
slut med att ungdomar går 
vilse redan som tonåring och 

sedan inte 
hittar hem 
igen.

Många dagar på agendan

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. 

POTATIS – SYLT – SV ÄPPLEN
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, 

Amandine, Sarpomira (KRAV), 5 och 20 kg förp. 
Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 25 kg 270:-. 

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt 

(60% bärhalt). 

Säljes från lastbil LÖRDAG 11/2: 

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 10/3.

 0708-26 61 34
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Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

ÅRSMÖTE
i Starrkärrs Bygdegård,

måndag 20 februari kl 18.00

Inga-Britt Karlbom 
berättar om Kenya

Varmt välkomna!

Två lediga målare

Kontakta Urban, 0705-25 02 34

Vi utför allt inom branschen!
 Använd ROT-avdrag och få

50% avdrag på timpriset.
F-skatt finns.

Hålanda Bygdegård

www.halanda.se

ÅRSMÖTE
Hålanda Bygdegårdsförening,

söndag 26/2, kl 15.00 
i Hålanda Bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Ö

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2 p

KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

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

RIPSLÖPARE 69:-/st

Barnoveraller 229-399:-

SPORTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 14/2 & Onsdag 15/2 

kl 12-15
Fri entré. Materialkostnad 10:-

Tag med eget glas eller köp för 10:-

Kvarnvägen 6 i Surte

Fika 
finns att 

köpa!
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Gratis ”prova på dag” 
lördag 18/2 kl. 14-14.45 

Kvartersgården i södra Nol, 
bakom Änggårdens förskola

Ta med dina vänner och testa Linedance som är 
en rolig form av motion som passar alla. Det räcker 

med ett par bekväma skor och en vattenflaska.

Välkomna!

Föranmäl er på anmalan@funinline.se eller ring på 
mobil 0720-481760 (efter kl 16.00)

 www.funinline.se

Kursstart vecka 8, söndag 26/2
Nivå 1

14.00-15.30
Conny

Nivå 2
15.45-17.15

Jennie

Nivå 3
17.30-19.00

Anne-Lie

Grundkurs
19.15-20.45

Anne-Lie

Vi arbetar med mycket kontakt mellan 
valp och förare. Inlärningen sker med 

positiva och roliga övningar.

Anmälan till:
info@alehundpensionat.se 

eller 0733-54 98 11

Valpkurs
På Ale hundpensionat

För valpar mellan 4-6 mån eller 
6-9 mån. 6 x 1,5 tim

Start tisdag 28 feb
Valpar 4-6mån kl 17:30-19

Valpar 6-9 mån kl 19:15-20:45
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Ale Hundpensionat


