
Gratistidningarnas 
Förening, vår 
branschorganisa-

tion, bjöd den gångna 
helgen in till ett givande 
erfarenhetsutbyte. I sam-
band med detta arrangeras 
också föreningens "Grodden 
Gala" där medlemstidningar 
uppmanas att tävla i diverse 
olika kategorier. Alekuriren 
hade på grund av tidsbrist 
inte skickat in några bidrag 
detta år, men har som mål 
att inom tre år nomineras i 
minst en kategori. Annars 
är det just erfarenhetsutby-
tet med liknande tidningar 
som vi vill åt. Samtidigt 
hålls också ett antal kloka 
och tänkvärda föredrag om 
branschens utveckling. Likt 
de senaste åren fanns en klar 
betoning på IT och sociala 
medier. Hur ska tidningsdö-
den i pappersform motas i 
dörren är huvudfrågan även 
för tidningar som delas ut 
gratis.

Att hänga med i utveck-
lingen är det stående bud-
skapet, det vill säga att inte 
vara rädd för den digitala 
framfarten. Problemet med 
att digitalisera lokaltidning-
ens nyheter är att det i fram-
tiden blir svårt att finansiera 
verksamheten. Intäkterna 
på nätet är bara en bråkdel 
av vad den betydligt mer 
lönsamma papperstidningen 
genererar. Fast det är inte 
hela sanningen. Det finns 
ett annat faktum som i våra 
ögon är mest intressant att 

prata om – den direktdistri-
buerade papperstidningen 
hem till alla hushåll på en 
begränsad geografisk mark-
nad är fortfarande mest 
effektiv, då den når flest för 
att inte säga alla presumtiva 
kunder på den lokala mark-
naden. Med detta i åtanke 
gäller det att hitta en bra 
balans mellan det digitala 
och analoga, det som en 
föreläsare kallade "anatalt". 
Att sprida budskapen både 
analogt i pappersform och 
digitalt över nätet.

Det som ändå är mest 
centralt i kampen om att 
behålla läsarna – för att även 
om du finns både på papper 
och på nätet  finns det 
inget som säger att läsarna 
är lojala. Är inte innehål-
let tillräckligt intressant 
är det ingen som öppnar 
varken papperstidningen 
eller surfar in på hemsidan. 
Hemligheten är med andra 
ord densamma som för 
100 år sedan. Tidningen 
måste ha ett redaktionellt 
innehåll som lockar till 
läsning. Som lokaltidning 
är det tämligen enkelt, 
det handlar nämligen 
om att fortsätta vara just 
lokal, att bevaka närom-
rådet mer intensivt än 
någon annan. Det gör att 
tidningen blir unik, även 
om några anser att det 
ibland blir löjligt "små" 
nyheter i jämförel-
ser med de stora 
affärerna som de 

tyngre medierna hanterar. 
Det är ändå som så att de 
små unika händelserna som 
ingen annan skriver om och 
som rör vår egen verklighet 
är det som berör mest. Vi 
är vår egen vardag närmast 
och är måttligt intresserade 
av hur till exempel drog-
missbruket är i landet, det är 
situationen i Ale som berör.

Nästa framgångsfaktor är 
att göra läsarna engagerade 
och delaktiga i tidningen. 
Det sker bland annat genom 
möjligheten att kommen-
tera artiklarna på nätet, 
men också genom levande 
debattsidor. Hos oss anser 
jag att detta fungerar väldigt 
väl. Vi hade i veckan en 
bra dialog om artikeln runt 
resecentrum i Älvängen, där 
var främst de yngre läsarna 
aktiva. På så vis bidrar vi till 
det viktigaste i all samhälls-
utveckling – dialogen!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Innehållet är avgörande

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

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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Allt för häst, ryttare, hund och katt

Surte/Bohus 
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE
Tisdag 16 april kl 19.00

Plats: Bäckstrands Café, Bohus Centrum
Sedvanliga förhandlingar

Med tanke på förtäring behöver vi ha er anmälan 
senast 11 april till Alf på tel 031-982203 eller Leif på

tel 031-980650 eller e-mail: alf@eurocable.se eller 
leif.ljung@salesonnet.com 

Välkomna!

Starrkärrs Centerkvinnor
Anordnar

 LOPPIS
för världens barn 

i Starrkärrs bygdegård 
Lördagen den 11 maj kl 10-13 

Vill du ge ditt stöd så hyr ett bord. 
Kostnad 100 kronor bordet. 

Ring: Gun 744156 eller Evy 745051. 
Kaffeservering.

Alla är varmt välkomna!

Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

VÅRMÖTE 
MED BASAR

Onsdag 17 april kl 18.00
i Starrkärrs Bygdegård

Varmt Välkomna

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 120 kr

Tel 0737-73 98 44
www.broms-experten.se

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

EXTRAHJÄLP 
för din familj, ditt hem, 

ditt företag

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se  

I ÅR STÄLLER VI 
TYVÄRR IN DET 
TRADITIONELLA 
PÅSKFIRANDET 
MED BRASA PÅ 
JENNYLUND IP
Vi önskar er en 
trevlig Påsk  
på annat håll!

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

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Torr ved säljes!


