
Vad ska du tycka till 
om den här veckan 
då? Tja efter femton 

års tyckande känner jag 
faktiskt ibland ett visst 
motstånd från mitt inre. 
Jag känner att jag redan har 
tyckt det mesta, men det 
är ju inte sant. Tycker gör 
vi hela tiden och tiden står 
inte still, det har den inte 
gjort hittills, vilket gör att 
det ständigt dyker upp något 
nytt att tycka till om. Ändå 
tar det emot. Kanske är det 
för rädslan att upprepa, att 
uppfattas som envis och tja-
tig. Denna veckan tänker jag 
därför inte tycka något. Jag 
tänker vila mitt tyckande. 
Jag lär få anledning att tycka 
nästa vecka, då Utbildnings-
nämnden tar beslut om Ale 
gymnasiums framtid. 

Istället tänkte jag berätta 
om vad jag tycker, nej nu 
blev det fel igen... Jag skulle 
ju inte tycka. Jag vill bara 
rekommendera er att läsa en 
del artiklar som jag själv har 
läst med stor spänning under 
denna dag.

Grundskolan i Ale satsar 
på att utbilda elever till triv-
selledare för att återinföra 
leken på skolgården. Det är 
ett intressant koncept från 
Norge som känns väldigt 
bra att väga upp den allt 
större digitala satsningen i 
skolan. Den fysiska leken 
på skolgården kan aldrig 
digitaliseras och framför allt 
kan inte datorn ta över den 

nyttan som leken på skolgår-
den gör för barnens fysiska 
utveckling. Med trivselpro-
grammet till hjälp ska det bli 
roligare på rasterna och det 
är eleverna själva som ska 
vara pådrivare. Läs artikeln 
på sidan 9.

Älvängens vårdcentral 
flyttar som tidningen tidi-
gare har berättat till nya 
lokaler på Handelsplats 
Älvängen. Det här motiverar 
verksamhetschef Eva Her-
lenius i veckans tidning och 
med tanke på det intresse 
som aleborna har visat för 
sina vårdcentraler borde 
detta vara läsning av bety-
delse. Missa inte sidan 14. 
Det som gläder mig mest är 
att Skepplandas vårdcentral 
ser ut att få stå oberörd, sats-
ningen till trots.

Missa heller inte att läsa 
om hur det nya "gröna" 
bostadsområdet Green Vil-
lage växer fram i Surte. 
Deras tankar kring hur 
nya energisnåla bostäder 
kan byggas är spännande 
läsning. Att försäljningen 
har passerat hälften av de 
166 planerade bostäder 
vittnar om en positiv 
framtid för bostadsmark-
naden i Ale. Det börjar 
nog att ta fart. Läs sidan 
6.

Ale Rotary 
och en frivil-
lig grupp är 

engagerade i ett sjukhus i 
Indien. Fyra alebor har varit 
på plats och personligen 
överlämnat en kontant gåva 
efter en loppis i Uspastorp. 
Det är fascinerande att ta 
del av hur små insatser i 
vår del av världen kan göra 
underverk långt härifrån. 
Läs sid 15.

Dessutom kan ni gott 
läsa sidan 20 om att Ales 
mest kända varumärke, 
Surte Bandyklubb, återigen 
är på väg upp i allsvenskan. 
På söndag reser laget och 
en stor supporterskara till 
klassiska Otterstrand för 
den avgörande seriefinalen 
mot Otterbäcken. Efter alla 
bekymmer, ett ekonomiskt 
haveri och en egen arena 
som gick "förlorad" men 
kom tillbaka i en bättre form 
skulle det värma enormt 
att få se lite glädjetårar hos 
klubben som aldrig ger 
upp...

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Hoppas på glädjetårar

Verksamheten 
är miljödiplomerad
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Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se
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Fotograf
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Redaktör
0303-33 37 35
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Redaktör
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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

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

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

JUST NU!

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

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

U  inkl. moms per axel 
  inkl. moms per axel*

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

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

Ö

TYGLADAN
LAPPTEKNIKSTYGER 60:-/m VAXDUK 30:-/m
NYA VÅRTYGER - METERVARA & FÄRDIGSYTT

HISSGARDINER 100-160cm 139-219:-

BARNTRIKÅ, NYA MÖNSTER 120:-/m 
(cupcake, ugglor, renar m.fl)

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

Handlingar enligt stadgar 
tillgängliga i Aktivitetshuset under 

tiden 18/2 - 4/3 2013

Måndag 4 mars kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
/Styrelsen

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

håller ordinarie

Årsmöte

Du kan även göra dina vanliga 

apoteksärenden hos oss.

Fredag 22 februari 
KÖP 2 par 

stödstrumpor från 
JOBST och 

få den 3:e på köpet!

Tel: 0303-404500

Erbjudande!

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:


