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Det gnälls emellan-
åt över Ales splittra-
de samhällsbild, att 

vi inte har en tydlig stads-
kärna. Så här i vårtider när 
den ena traditionen avlö-
ser den andra skulle jag vilja 
påstå att det är just småska-
ligheten som är Ales stor-
het. Det är det som gör oss 
unika. När Älvängen arrang-
erar vårmarknad går orten 
man hur huse och minst lika 
galet roligt är det när Kilan-
da Marknad arrangeras. In-
vasionen av besökare över-
stiger långt antalet boende. 
Listan kan göras lång och i 
lördags fyllde vi på med yt-
terligare ett event som kan 

komma att bli en stark tra-
dition. Ale Torgs vårlopp 
har förutsättningarna att 
bli en riktig folkfest på sikt. 
Det såg riktigt svettigt ut att 
kämpa sig runt den 5,4 kilo-
meter långa banan och även 
om det inte är ofta så kändes 
förra sommarens benbrott 
plötsligt väldigt bra...

För tillfället gläds vi 
mycket åt den stolthet och 
förnöjdsamhet som präglar 
Ales skolor. Efter ett antal år 
med mycket svärta i rubri-
kerna sticker verksamheten 
åter ut i positiva samman-
hang. Vi kan bland annat 
konstatera att Ale gym-

nasium till 
och med har 
Sveriges bästa 
entreprenörs-
lärare. Jan 
Ragnarsson 
fick välför-
tjänt mottaga 
utmärkelsen 
när Ung 
Företagsam-
het arrang-
erade riks-
finalen i 
självaste 

huvudstaden. Fantastiskt 
kul och förhoppningsvis en 
inspiration- och engergikick 
för hela Ale. Att få toppa en 
lista är aldrig fel.

En nyinflyttad alebo berät-
tade i veckan för mig att 
Ale är totalt okänt. Hennes 
bekanta har inte en aning 
om vart hon har flyttat. 
"Finns det kommunikationer, 
finns det affärer?" Jag skrat-
tade till, men kom sedan 
på att det där är bara en 
tidsfråga. I december blir 
Alependeln en reklambärare 
som kommer locka inte 
minst göteborgare i vår rikt-
ning. Det blir en självklar 
effekt av pendeltåget och då 
blir även småskaligheten ett 
minne blott.
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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. 
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Flexibla kontorslokaler
mellan 16 och 120 kvm 

uthyres i centrala Älvängen

Ring 0705-33 30 25 (Lars)
eller 0705-66 99 70 (Pelle)

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

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN

HINDERAUKTION
på Ale Ulvstorps Ridklubb 

i manegen 31/5
Visning från 18.00,

auktionen börjar 19.00

Kontant betalning

Hjärtligt välkomna!

Kulturföreningen 
Svanen i Surte

Torsdag 31 maj 
kl 19.00 

i Surte Glasbruksmuseum

ÅRSMÖTE

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

TYGLADAN
MÖNSTRADE TYGER 20:-/m 

BARNTRIKÅ 120:-/m (stjärnor/prickar/svampar) 

VADMAL/100% ULL 135:-/m VAXDUK 30:-/m  

NYINKOMMET!
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:

Man vill sin bästa vän väl men 
ibland räcker inte tiden riktigt till!                       

För dig och din hund erbjuder jag 
hjälp i er hemmiljö, Ale Kommun.

Rastning/lunchpromenad.                                                                 

Utbildad allmänlydnadsinstruktör,
Svenska Brukshundklubben.

Välkommen att kontakta mig
Lena Thorsen, 070-791 08 93

www.lyckanshundtjanst.n.nu
Företaget är godkänt för F-skatt  

och har ansvarsförsäkring.
Ansluten till www.rastahunden.se

Välkommen 
till firande av

Sveriges 
nationaldag 
onsdag 6 juni
I hembygdsgården  
Prästalund, Starrkärr.

Vi ser att alla som erhållit fana 
eller flagga  deltager i fantåget  
(se annons nästa vecka).

Styrelsen för Nationaldagens firande i Ale
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Tisdag 29 maj kl 18.30
Medborgarhuset Alafors

Stadgenliga frågor.

Första 45 min information om 
basketvisioner för de närmaste åren

med Mikael Malm, WBDF.

Välkomna!


