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Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Dags för en semla? Ja, 
inte riktigt än, men 
om en vecka. Denna 

dyrgrip som nu kan kosta 
upp mot 50 kronor på sta-
dens trendigaste fik ser varje 
år till att ett stort antal ny-
årslöften får respass. Nu ska 
jag inte säga att jag är last-
gammal, men när det gäller 
priset så har denna lokaltid-
ning varit med från det att 
semlan annonserades ut för 
8 kronor styck (1997). Idag 
ligger den mellan 24-34 
kronor på caféerna i tidning-
ens spridningsområde. Hur 
som helst är det en prisjuste-
ring på närmare 400% de se-
naste 15 åren. Det kan man 
ju alltid fundera lite över. En 
slät bulle med kardemum-
ma, lite mandelmassa och 
vispad grädde – det är vad du 
får för 30 kronor och i vissa 
fall räcker som nämnts inte 
ens det.

Självklart finns det fler ex-
empel på priser som skju-
tit i höjden, men just semlan 
ligger ju i tiden. Är den då 
värd 30 kronor? Ja, på fettis-
dagen så är den det. Sen har 
vi ju dessutom möjligheten 
att köpa Göteborgs godas-
te semla hos Cederleüfs & 
Svenheimers i både Nödinge 
och Älvängen. Den stora 
Draken, Göteborgs-Pos-
ten, gör sedan länge ett stort 
semmeltest och med åren har 
denna utmärkelse blivit oer-
hört prestigefylld. Det är 
bara att lyfta på hatten eller 
locket kanske man säger på 

semmelspråk och gratulera. 
Höj inte priset bara!

Det är inte bara tid för 
grädde och mandelmassa, det 
är också årsmötenas tid. Val-
beredningarnas värsta tid på 
året. Nu måste alla poster få 
ett namn. Förr var det ett he-
dersuppdrag att få sitta med i 
en styrelse, idag ses det mest 
som ett nödvändigt ont. Fler 
och fler styrelser krymper 
antalet ledamöter för att på 
så vis "överleva". Det finns 
inte tillräckligt många fri-
villiga helt enkelt. Tuffast är 
det självfallet inom det ideel-
la föreningslivet. I bolagssty-
relserna är det väl andra pro-
blem, typ hur stort arvode 
som kan vara minst orimligt 
att yrka på...

Det är ändå från fören-
ingslivet som väldigt många 
av oss har våra bästa och 
starkaste minnen. Det är här 
som gemenskapen är som 
störst och där vi ofta är som 
mest jämställda. Inte sällan 
delar man ett gemensamt in-
tresse och tillsammans sätter 
man mål. När gemensamma 
ansträngningar går i hamn 
är glädjen stor. Fast lite för 
ofta läggs ribban för högt 
och verksamheten går över 
styr. Inte minst gäller det 
i idrottsföreningar. Då 
blir det hissen rakt ner, 
spelare flyr, tränare 
lämnar eller får spar-
ken. Inte heller 
styrelsen vill sitta 
kvar. Felet var inte 

att de ej nådde fram, utan att 
de satte ett för svårt mål.

Så rådet till alla fören-
ingar i allmänhet och valbe-
redningar i synnerhet, se till 
att kraven som ställs är rim-
liga. Det blir de om målen 
för verksamheten inte svävar 
iväg. Det borgar i sin tur för 
att styrelsen inte får presta-
tionsångest. En verksamhet 
såväl inom idrotten som kul-
turen kommer ändå att ut-
vecklas i rätt riktning med 
tiden. Eldsjälars gemen-
samma kraftansträngning-
ar är alltid en garanti för 
det. Genom en blygsamma-
re målsättning och med lite 
kortare stegföring hinner 
hela organisationen följa med 
i utvecklingen. Ska männis-
kor vilja engagera sig i det 
ideella föreningslivet i fram-
tiden krävs villkor som inte 
kväver lusten dag ett.

Semlan värd sin vikt

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. 

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

Alvhems IK håller

ÅRSMÖTE
Söndag 19/2 kl 16.00

i klubblokalen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe med dopp.

Medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen

KONTORSLOKALER I NOL
Sitt inte själv hemma. Kom ut i 
gemenskapen och skapa kontakter 
för nya affärer.
Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

i Medborgarhuset, Alafors 
den 7 mars 2012  kl. 19.00.
På dagordningen sedvanliga årsmöteshand-
lingar såsom årsberättelse och bokslut samt 
framläggande av debiteringslängd 2012 och 

fastställande av förfallodag för 
debitering 2012-04-30.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 28 februari 2012 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 449 41 Nol

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!

// styrelsen
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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.

ÅRSMÖTE
Söndag 11/3 kl 18.00

i Skepplanda Simhall

Alla medlemmar hälsas 

välkomna!
www.alesimmarna.se


