
Ale kommun fi ck 
fl era viktiga besked 
i veckan som gick. 

Skolinspektionens rapport 
efter att ha granskat Ales 
utbildningsverksamhet 
under fjolåret gav lugnande 
besked. Det blir inga svarta 
rubriker denna gång. Det 
fi nns fortfarande saker att 
förbättra, men nu säger 
Skolinspektionen att förut-
sättningarna att åstadkomma 
ett bättre resultat i Ales 
skolor är kraftigt förbätt-
rade. Med andra ord är man 
på rätt väg.

Näringslivsklimatet har 
varit en annan bekymmer-
sam stötesten. I vår kommer 
Svenskt Näringslivs nästa 
ranking över klimatet i 
landets kommuner. En jäm-
förelsesiffra och placering 
som bara har blivit sämre 
de senaste åren. Nu har 
kurvan vänt och resultaten 
pekar brant uppåt. Det ska 
bli intressant att se hur långt 
det räcker. Min känsla är 
att näringslivsarbete har 
blivit ett populärt ämne att 
fokusera på för många av 
landets kommuner, såle-
des kan det vara fler som 
redovisar ett mer positivt 
resultat. Att främja företa-
gande och entreprenörskap 
ligger i tiden och kreativt 
tänkande ses som lösningen 
på framtidens alla problem. 
Konkurrensen om att vara 
Sveriges mest företagsvän-
liga kommun kommer att 
öka stadigt, men det är kul 

att Ale återigen verkar ha 
återfått förtroendet hos 
företagarna och vice versa. 
Inrättandet av ett närings-
livsråd med inflytelserika 
företagare från samtliga 
kommundelar var tveklöst 
ett viktigt taktiskt drag. 
Under ett antal träffar fick 
kritiken hagla, det var högt i 
tak, och kommunledningen 
fick svälja mycket. Till sist 
var all prestige borta och 
bara framtiden stod på dag-
ordningen. Hur vill vi att 
näringslivsarbetet ska fung-
era i Ale? Hur ser de ömse-
sidiga intressena ut? Vad har 
vi för glädje av varandra?

I höstas kunde uppdraget 
för näringslivsrådet pre-
senteras och i grova drag 
handlar det om att vara en 
röst för företagare in i kom-
munen, men också ut från 
kommunen. Att gemensamt 
verka för att utveckla kom-
munen, tycka till i plane-
ringsfasen och tidigt ge 
respons i företagsanknutna 
frågor. Företagarnas dialog 
med den yttersta kommun-
ledningen och de två kom-
munalråden har definitivt 
utvecklats under närings-
livsrådets tid, vilket inte är 
så konstigt. I regel blir alla 
relationer bättre när man lär 
känna varandra.

En helt annan fråga. Var 
är aleborna? Inte på lokal-
idrotten i alla fall. Jag tycker 
det är bekläm-
mande att bara 162 
personer bevittnade 

förra veckans bandymatch 
i Ale Arena. Surte BK är på 
väg upp i bandyallsvenskan, 
intresset från aleborna är 
noll. Ale IBF:s innebandy-
damer bjuder alltid på fart 
och fläkt, ligger fyra i divi-
sion två, och har ytterst 
få supportrar på läktarna. 
Finns det inga nära och kära 
längre? Ale HF:s handbolls-
herrar i trean och Nödinge 
SK:s damer i division två 
kämpar tappert med att i 
regel alltid ge motstånd in 
på mållinjen. Inget av lagen 
toppar sina tabeller, men 
idrott handlar minst lika 
mycket om kampen för att 
vinna som segern i sig. Jag 
ser nästan all publik lagsport 
i Ale och jag vill bara säga 
att det är min främsta fördel 
med jobbet, så även om jag 
sitter ensam på läktaren så 
ska ni veta att jag gillar det. 
Tycker bara väldigt synd 
om alla er som missar så 
mycket. Vad som erbjuds de 
kommande dagarna hittar ni 
på sportsidorna i denna tid-
ning. Hoppas vi ses!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Flera viktiga besked

Verksamheten 
är miljödiplomerad
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0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
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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

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, 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

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Måndag 21 januari 
från kl 17.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87

ÅRSMÖTE
Tisdag 19 februari

kl 19.00 i Bohusgården

Välkomna!
Styrelsen

Handlingar finns att tillgå i Bohusgården 
senast 1 vecka innan mötet.

BOHUS IF KALLAR TILL

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

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

BORDSTABLETTER 25:-, LÖPARE 69:-
KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

Härligt mönstrade BARNTRIKÅER 120:-/m
600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

MUSIKKRYSS • ALLSÅNG 
UNDERHÅLLNING • DANS

Spelmanslaget
KAFFERAST

SKEPPLANDA BYGDEGÅRD
Lördagen den 2 mars kl 17

Entré inkl. kaffe i pausen: 120 kr

Biljetter:
0303-338613, 073-2297048

070-4917384 och hos
ALEVIRA (gamla Posten)

Göteborgsvägen 74, Älvängen

SKEPPLANDA
HEMBYGDSFÖRENING

ÅRSMÖTE
ALE-JENNYLUNDS

 RIDKLUBB

Söndag 24 februari
Kl 1600

Hjärtligt välkomna!

Surte 2013-01-23
Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

extra sammanträde
tisdagen den 5 februari kl 18.30 

i Surte församlingshem.

BROMSEXPERTEN
    inkl. moms/hjul

 inkl. moms per axel 

  inkl. moms per axel

   inkl. moms per axel 

  inkl. moms per axel  
utan handbroms                                                                                        

  inkl. moms per axel

KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA
Bohus-Surte Vägförening

Kallar till årsstämma
Tisdagen den 19 mars 2013, kl 19.00

Plats: Bohus IF:s klubbstuga, Jennylund

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga
14 dagar före årsstämma på Surte bibliotek.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda
Senast den 10 februari, 2013

E-post: bohus.surte.vagforening@gmail.com
Postadress: BOHUS-SURTE VÄGFÖRENING

Ale Kommun, 449 80 ALAFORS

Välkomna! -Styrelsen


