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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!

För ett år sedan före-
slog jag i en ledar-
spalt att vårt gymnasi-

um borde byta namn till Ale 
kreativa gymnasium, ett sätt 
att betona sin fokusering 
och ambition – fast också 
att slå fast kring den histo-
ria som skolan faktiskt har 
när det gäller kreativitet. Ale 
gymnasium var länge unik 
för sin utmanande pedago-
gik som satte elevens för-
måga att ta ansvar för både 
studier och frihet i cen-
trum. Dessutom var skolan 
nummer ett i Sverige när 
det gällde elevdemokrati och 
inflytande. Ett tag var det 
till och med eleverna som 
satt i majoritet i skolled-
ningen. Det om något var 
kreativt. Idag är förutsätt-
ningarna annorlunda, men 
kreativiteten finns kvar och 
den ska man fortsätta värna 
om. Numera är framgång-
arna många inom Ung fö-
retagsamhet. Att så är fallet 
tror jag bland annat beror 
på det som sitter i väggar-
na i Ale gymnasium. Krea-
tivitet och entreprenörskap 
går hand i hand. Det är inte 
ett dugg förvånande att våra 
elever år efter år vinner ut-
märkelser. Det finns en tra-
dition och dessa är till för 
att bevaras. Nyckeln till att 
lyckas med det bär lärar-
na på och det var med stor 
glädje jag mottog beske-
det om att Jan Ragnarsson, 
lärare i Ale gymnasium, fått 

utmärkelsen ”Årets UF-lära-
re”. Så länge jag minns har 
nämnde Ragnarsson engage-
rat sig i de unga företagar-
na och utmärkelsen är han 
väl värd. Slå vakt om krea-
tiviteten och för in ordet i 
namnet på skolan; Ale krea-
tiva gymnasium!

Vem vill inte bli kreativ 
eller lära om kreativitet?

Kreativitet vittnar också 
Älvängens IK om. Fören-
ingen är på väg att bygga 
kommunens första konst-
gräsplan och man gör det på 
klassiskt manér med hjälp av 
medlemmarna själva. Eld-
själar står för hantverket och 
en stor mängd ideella arbets-
timmar. Material till plan-
bädden hämtas från gamla 
E45 och maskiner lånas av 
lokala företag. Dessutom 
är lagen involverade i det 
ack så viktiga arbetet med 
att få in kronor och ören till 
finansieringen. På flera stäl-
len i Älvängen står det nu 
bössor utställda till förmån 
för satsningen på en konst-
gräsplan. Kreativiteten sätter 
inga gränser vid konstgräset. 
ÄIK vill gärna att fler aktö-
rer däribland kommunen 
och kommande exploatörer 
engagerar sig i att göra 
något med det övriga 
området vid planen. Det 
talas ofta om behovet 
av näridrottsplatser 
för spon-
tanidrott. 
Nu finns 

det resurser som är beredda 
att göra jobbet, frågan är 
om klubben kan få fler att 
ansluta sig. En skatepark står 
högt på agendan och med 
tanke på att 400 bostäder 
ska byggas i Kronogården 
lär det finnas ett behov av 
aktivitetsplatser för barn 
och ungdomar. Sedan lång 
tid tillbaka har idrottsklub-
ben haft en central roll i 
Älvängen. Nu har en ny 
generation klivit fram i för-
eningen och det är alldeles 
tydligt att det blåser nya 
positiva vindar. A-laget lär 
också tilldra sig ett extra 
stort intresse fotbollsåret 
som kommer. Det blir ju så 
när en ex-Ängel har landat. 
Peter ”Erra” Eriksson är 
numera spelande tränare på 
Älvevi och det ska bli kul att 
se vad han kan bidra med. 1 
maj ska i alla fall konstgräset 
v a r a på plats.

Oj så roligt!

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

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

EXTRA ÅRSMÖTE
för stadgeändringar
Måndag 26 mars 

kl 19.15 i Bohusgården

BOHUS IF KALLAR TILL

POTATIS – SYLT – SV ÄPPLEN
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, Blå 
mandel, Amandine, Sarpomira (KRAV), 5 och 
20 kg förp. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö, 

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

(60% bärhalt). Tidig sättpotatis. 

Säljes från lastbil LÖRDAG 10/3: 

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 31/3.

 0708-26 61 34

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

Allans i Älvängen
håller stängt

fredag 9 mars
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DET ÄR ALDRIG 

FÖRSENT ATT BÖRJA!
BOULE!

Kom och prova på 
att spela Boule!

Du får uppleva ett roligt spel och en 
trevlig samvaro med nya och bekanta. 
Vi tillhandahåller klot och instruktörer.

Kontakta: Gunnar Wiik 0303-74 21 30
Nils Silfversten 0303-74 15 36
Christer Öhrn 0303-74 12 98

VÄLKOMNA!

Boulehallen i Alafors

Fabriksgatan 1

Lokaltidning

printshop

reklambyrå

webbproduktion

fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning


