
alekuriren  |   nummer 16  |   vecka 17  |   2012

Tobias Sana, en av all-
svenskans och Blå-
vitts profiler gästade 

Sjövallen i lördags. Snacka 
om ödmjuk kille. Framgång-
en, om ändå ganska liten, 
har inte stigit honom över 
huvudet. När han signera-
de idollappar vädjade han 
till ungarna att inte glömma 
bort skolan. Satsa lika 
mycket på den som på fot-
bollen. Det kommer en dag, 
då läderkulan kanske inte 
är nummer ett. Att inte ha 
något annat att luta sig mot 
när karriären gör en u-sväng 
är viktigt, menade Sana. Jag 
kan tänka mig att orden inte 
var unika för AIF:s unga 
lirare. Mamma och pappa 
har säkert sagt samma sak, 
men jösses vad de lyssna-
de till sin idol. Så effekten 
var nog en annan, därför var 
det rörande att höra hur den 
blåvite fotbollsstjärnan pra-
tade. Det gjorde inte saken 
sämre att han också berät-
tade om sitt engagemang 
för en fritidsgård i Angered. 
"Du får aldrig glömma var du 
kommer från".
I samband med Tobias Sanas 
besök presenterade Ahlafors 
IF sitt senaste projekt, att 
med hjälp av organisationen 
Friends och Vakna – tillsam-
mans mot droger – stärka sitt 
eget varumärke. Ett smart 
grepp. Klubben menar att 
det blir allt svårare att hitta 
sponsorer som bara vill köpa 
en skylt eller en annons i ett 
programblad. Genom att 

skapa ett starkt varumärke 
med en tydlig värdegrund 
kan företag som delar klub-
bens uppfattning se en stor 
vits att stötta verksamheten. 
Att förknippas med starka 
varumärken har alltid varit 
gångbart. Ahlafors IF har 
börjat bygga sitt nu.

Svenskt Näringsliv 
släppte strax före presslägg-
ning sin senaste ranking 
av näringslivsklimatet i 
landets kommuner. Ale 
fortsätter att falla. Plats 241 
imponerar föga, men kom-
munledningen har vidtagit 
åtgärder och jobbar aktivt 
med frågan. Lilla Edet 
går i motsatt riktning och 
klättrar 16 placeringar. Med 
tanke på att de är minst lika 
påverkade av byggröran i 
Götaälvdalen som Ale är 
finns det inga möjligheter att 
lasta BanaVäg i Väst. Rap-
porten bygger på intervjuer 
gjorda under hösten förra 
året. Ale tappar framför allt 
mark i mjuka frågor om atti-
tyd och bemötande. Det är 
ekonomiskt sett lätta frågor 
som inte kräver några tyngre 
investeringar, men det tar 
tid innan man ser effek-
terna. Just nu finns det 
en negativ uppfattning 
om näringslivskli-
matet i Ale. Minsta 
händelse förklaras 
med att klimatet är 
dåligt. Det 
krävs med 
andra ord ett 

omfattande fältarbete för att 
vända trenden. Det arbetet 
sker också i olika forum och 
likt tidigare år arrangeras 
på onsdag i denna vecka en 
företagarkväll, där nyföreta-
gare och årets entreprenör 
utses. Samtidigt delar Före-
tagarnas riksorganisation ut 
pris till Årets företagare. Att 
uppmuntra och uppmärk-
samma entreprenörerna 
lokalt i de mindre kommu-
nerna är viktigt.
  
I veckan håller vi tum-
marna för att vårvärmen 
ansluter. Det har varit en 
lång lång vinter i år. Kylan 
och snön har satt sina spår. 
På söndag vankas det vår-
stämning när Älvängens 
vårmarknad arrangeras med 
självaste Streaplers på scen.
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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. 

LOPPIS
Lördag 28 april
Skepplanda Bygdegård

Vill du fynda eller bli av med något
 så har vi loppis i bygdegården 
lördag 28 april klockan 10-13

Kaffeservering: 

Kaffe, kaka & bulle 20:-
Bokning av bord (100:-/bord) görs 

på telefon 0708-33 82 36

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Skepplanda Sockens 
Bygdegårdsförening

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

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

TYGLADAN
VAXDUK 30-40:-/m     MARKISVÄV 95:-/m  

GALON 80-99:-/m     MÖBELTYG 99:-/m

FIN HEMINREDNING

NYINKOMMET!

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
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Tal, sång och ev brasa
Kaffeservering i bygdegården

Hjärtligt Välkomna!
Nödinge Sockens Hbf & Vuxenskolan

Centern i Ale
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LOPPIS
För Världens Barn

i Starrkärrs Bygdegård
Lördag 5 maj kl 10-14
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Alla varmt välkomna!

Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 6 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar
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Lördagar 10:00-14:00
Mån. Ons. Fre. 

12:00-15:00. 17:00-19:00

En Fotoutställning Av Per Lagerqvist

Smyrnakyrkan Älvängen
5:e till 19:e maj

TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN VAKEN

MÄRK 
"MOLDAVIEN"

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:


