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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!

Handeln via nätet 
går som tåget. Allt 
fler paket distribu-

eras av postföretagen som 
tror att trenden inte bara 
kommer att hålla i sig utan 
också öka lavinartat. Postens 
företrädare tror till och med 
att dagens stora köpcentrum 
kommer att få problem att 
klara konkurrensen. Det där 
tror jag inte ett ögonblick 
på. Att handla har alltid varit 
ett nöje för människan, en 
upplevelse. Att få klämma 
och känna på varan innan 
köpet görs är för många ett 
måste. Det kan vi fortfaran-
de inte göra via nätet och jag 
hoppas inte känslor digitali-
seras i framtiden heller…

Däremot finns det själv-
klart ett antal produkter som 
är smidiga att köpa via nätet. 
Dessa kommer säkert att öka 
sin försäljning i framtiden, 
men att vårt köpbeteende 
skulle förändras så radikalt 
som Posten tror är knappast 
troligt. Ibland låter det som 
om forskarna tror att träd-
gårdsmöblerna kommer att 
komma i paket, att vi köper 
en ny båtmotor på nätet och 
fyller årets påskägg på data-
skärmen. Jag skulle inte tro 
det! Visst sker det en föränd-
ring när det gäller våra köp-
vanor och nätet är enkelt, 
tillgängligt och bekvämt. 
Så revolutionerande är det 
däremot inte. Vi har länge 
kunnat beställa och få saker 
hemlevererade. Hur skulle 
annars Ellos kunna stoltsera 
på bröstet hos den allsvenska 

toppklubben Elfsborg? Post-
order har idag blivit renod-
lad näthandel, men särskilt 
nytt är det inte.

Det är ju omöjligt att 
inte kommentera vand-
ringen från 
Nödinge till 
Valencia, 
eller rätt-
tare sagt från 
Köpenhamn 
och söderut. 
I veckans 
tidning får 
ni läsa om 
den minst 
sagt utmanande promenaden 
som sträcker sig över nästan 
300 mil. Att det överhuvud-
taget är möjligt fascinerar 
mig mest. Det bevisar återi-
gen att allt är möjligt och 
att det bara är våra mentala 
spärrar som hindrar oss. 
Med rätt tro, attityd och 
inställning blev utmaningen 
och den närmast omöjliga 
uppgiften att vandra till 
Valencia möjlig. För mig är 
det fortfarande en gåta att 
man kan gå så långt och hitta 
rätt väg, särskilt eftersom 
det många gånger måste 
saknas vägar när man 
till exempel ska korsa 
Pyreneerna… 
Sen undrar jag 
hur många par 
skor det går 
åt och hur 
man beräknar 
tiden? Hur 
fort går man 
egentligen? 

Har man dessutom ett par 
hundra mil i benen så måste 
det gå betydligt långsam-
mare än i början? På ryggen 
bar de också 20 kilo pack-
ning. En maratonlöpare 
brukar förbereda sig ett år 

innan ett 
stort lopp. 
Ett maraton 
är på 4,2 
mil. Paula 
och hennes 
pojkvän pro-
menad var 
70 gånger 
längre och 
så vitt jag 

vet tränade de inte en enda 
gång… Det kan jag i och för 
sig förstå att de lät bli. Impo-
nerad är jag oavsett, men 
samtidigt övertygad om att 
långpromenader fått ett helt 

nytt ansikte för 
mig.

Långpromenad inget för mig

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. 

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
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Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
LAPPTEKNIKSTYGER  60:-/m

VÅREN ÄR HÄR  i metervara & färdigsytt!

Enfärgat BOMULLSTYG 30-40:-/m

LINNE 85:-/m   FIN HEMINREDNING
STRUMPOR  Barn & Dam 5 PAR 49:-

Nol IK bjuder in till

ÅRSMÖTE
Söndag 1 april kl 17:00 
i Nols Folkets Hus, 2 tr

Ev motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 31 mars.

Alla 

medlemmar 

hälsas 

välkomna!

MAT- OCH SÄTTPOTATIS 
Amandine, Puritan, Maria, Röd Rosen, Rocket, 

Snöboll, King Edward, Asterix, Hertha, Gul mandel, 
Blå mandel, Sarpomira (KRAV), 5 och 20 kg förp. 

Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö, fodermorötter. 
Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 

drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt) 

Säljes från lastbil LÖRDAG 31/3: 

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 21/4.

 0708-26 61 34

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

Lokal uthyres
80m2 i centrala 

Älvängen 
(bredvid Axums Järn)

RING: 0704-13 85 21
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Fotvård, Hudvård & Friskvård

i Bohus Centrum
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Imponerad är jag 
oavsett, men samtidigt 

övertygad om att 
långpromenader fått 
ett helt nytt ansikte 

för mig.


