
Skepplanda BTK bjöd 
in till sponsorträff i 
lördags. Ett behjär-

tansvärt initiativ som borde 
ha hörsammats av fl er, men 
någonstans måste man ju 
börja som någon sa. Att 
sponsorerna inte har möjlig-
het eller intresse att närvara 
är en sak, så länge de är 
med och stöttar förening-
arna fyller de ändå en viktig 
funktion. Mer allvarligt 
är det att publiksiffrorna 
sjunker runt arenorna i Ale. 
Nu var lördagens dammatch 
på Forsvallen ett trevligt un-
dantag, där hela 150 perso-
ner räknades in. Noteringen 
tillhör de allra bästa i år. 
Inte ens division tre klubben 
Ahlafors IF når alltid upp i 
tresiffriga publiksamlingar. 
Varför har det blivit så?

Det är svårt att sätta 
fingret exakt på vad det 
är. Arrangemangen håller 
självklart olika klass, en del 
saknar både speaker och 
programblad, men vissa har 
allt och brottas ändå med 
ett svalt intresse. Jag vet 
faktiskt inte vad det är som 
håller publiken borta från 
arenorna, men självklart 
finns det en koppling till att 
antalet aktiva har minskat. 
Det medför med automatik 
ett minskat intresse hos 
föräldragruppen och övriga 
anhöriga. Nu finns det dock 
ett tydligt uppsving hos både 
Älvängens IK och Nödinge 

SK, vilket på sikt bör betyda 
att publiken återvänder 
om nu inte ungdomarna 
lämnar fotbollen för tidigt. 
Det finns ett uppenbart 
bekymmer inom all lagidrott 
och det är att ungdomarna 
slutar redan i tidiga tonår. 
Ju längre de fortsätter desto 
större intresse för anhöriga 
att följa klubbens verksam-
het.

Nåväl det går inte bara 
att skylla den minskade fot-
bollspubliken på föräldrar 
och anhöriga. De närmast 
anhöriga är ju trots allt de 
mest trogna och de som ofta 
härdar längst. 

Det främsta skälet till att 
fotbollspubliken har minskat 
hänger säkert ihop med den 
ökade konkurrensen om 
vår tid. Utbudet av aktivi-
teter är större än någonsin, 
erbjudanden står på rad och 
allt som är nytt känns mer 
intressant än det som vi 
tidigare har gjort. Efter-
som vi är uppväxta med 
fotboll blir det lätt att välja 
bort just detta när något 
annat kräver uppmärksam-
het. Tids nog lär vi ändå 
komma tillbaka dit allt en 
gång började och jag har en 
känsla av att just den lokala 
klubbfotbollen kommer att 
överleva det mesta. Därför 
är jag inte ett dugg orolig 
för att vi inte kommer att 
stå och äta varmkorv på 
Forsvallen, 
Gläntevi, 

Älvevi, Sjövallen, Nolängen, 
Vimmervi och Surte IP även 
om 20 år.

Regnet till trots var 
Vimmervis ena långsida 
välbesökt när Nödinge tog 
emot Nol i söndagens derby 
i division 6. Det skvallrar 
om att det finns ett intresse, 
men det behöver kanske 
stimuleras lite extra och 
hade vädrets makter stått 
på arrangörens sida hade vi 
säkert passerat 100...

Kyrkovalet är över för 
den här gången. 12,1% av 
de röstberättigade i Ale gick 
till val denna gång. Det är 
en skrämmande låg siffra 
med tanke på att Svenska 
kyrkan är en stor förvaltare 
av tillgångar, såväl av likvida 
medel som av skog, mark 
och byggnader. Intresset 
borde med hänsyn till detta 
ha varit betydligt större.

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Arenapubliken minskar
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

Raymond Magnusson 0727-319379, Peter Magnusson 0723-892007
Johnny Magnusson 0706-245023, www.jmschakt.se, info@jmschakt.se

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
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Jessica Ljunggren
Grafisk formgivare
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Webbutvecklare
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webbutvecklare
Filmproduktion
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
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, 15 600 ex. 
Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 000 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 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

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av 
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 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. 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 28 sep. kl 10.00 – 16.00

Kvarnkullen Kungälv 
Utställningar, föredrag, försäljning, demonstrationer, 

”prova på aktiviteter”, 20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare Fri Entré 

www.se-livskonst.se
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

PRO ALE NORRA

Kulturträffen
onsdag 25 september kl. 15.00 

i Medborgarhuset, Ledet 

Med saltstänkta melodier
av Kjell Göranz musikanter

och med saltstänkt meny

Lotteri

Anmälan om deltagande till 
Edit tel. 74 21 74 senast 23 sept.

Varmt välkomna!
Kulturkommittén

PRO Ale Norra

Välkomna till

ALE SCHACKKLUBB

Onsdag 25/9 kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

NU STARTAR VI UPP 
HÖSTSÄSONGEN!

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Torsdag 19 september

 kl 15.00
I Bohus servicehus

Program: Ing-Britt Andersson 
talar om tandhälsa för äldre.

Sedvanliga mötesförhandlingar
Kaffe med dopp, underhållning

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron och kantareller. Nyplockade rensade 
bär. Lingon finns från mitten av augusti. Litervis eller 

hela lådor. Endast svenska bär.  Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt.. 

Allt i mån av tillgång. För priser – se hemsidan. 
Säljes från lastbil.   VARJE LÖRDAG 20/7 – 21/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Ingen förbeställning.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Vägbeskrivning: från 45an ta avfart  
93 mot Nygård, ca 2,5km.  

Sväng vänster mot Dunevallen, vi finns  
ca 1 km längre fram i en stor röd  

byggnad på vänster sida.

Öppet lördag 21/9 och 
söndag 22/9 kl 10.00 -15.00

Varmt välkommen!

ALEGÅRDEN I NYGÅRD
Utförsäljning av grossistlager.
Hjälmar, innebandyklubbor,  

skridskor och tillbehör. 
Rengöring till pool och massa annat.  

Allt till vrakpriser

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
 
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms


